
 

   



 

 2 

Introdução 

 
     A Carta de Serviços ao Usuário é o instrumento que informa os cidadãos ja-

cundaenses  sobre os serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Jacundá. 

Além de disponibilizar os serviços municipais, a Carta tem o compromisso de indi-

car como o usuário pode acessá-los e quais são os compromissos e padrões de 

atendimento. 

          Neste documento, o cidadão jacundaense poderá conferir diversas informa-

ções, entre elas os serviços de seu interesse, a sua descrição e finalidade, as for-

mas de acesso disponíveis, a previsão do prazo máximo para a sua prestação, os 

requisitos e documentos exigidos, os endereços e horários de atendimento e as 

taxas cobradas, caso haja. 

          Além de aproximar a Administração dos cidadãos jacundaenses, a Carta de 

Serviços ao Usuário tem como objetivo proporcionar mais transparência sobre os 

serviços públicos oferecidos, simplificar a busca por informações e aumentar a efi-

cácia e efetividade dos atendimentos. 
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Gabinete do Prefeito 

     Prefeito: Itonir Aparecido Tavares 

Gabinete do Vice Prefeito 

     Vice Prefeito: Celso Marcos 

Chefia de Gabinete 

     Responsável: Daiane Rodrigues Santana 

Procuradoria 

     Responsável: Savana Vieira Veiga 

Ouvidoria Municipal 

     Responsável: Nilson de Araújo Ribeiro 

Controladoria Interna 

     Responsável: Gabriela Zibetti 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento — SEMAPLAN 

     Responsável: Eliane Santos Pinheiro 

Secretaria Municipal de Finanças e  da Fazenda — SEFF 

     Responsável: Patrik Fábio Souza Santos 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos — SEMOB 

     Responsável: Celso Marcos 

Secretaria Municipal de Habitação Social e Terras Patrimoniais — SEHAT 

     Responsável: Neusilene Souza Costa 

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca — SEMAP 

     Responsável: Joás Rodrigues Oliveira 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo — SEMATUR 

     Responsável: Hector Leão de Sousa 

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer — SECULT 

     Responsável: Fábio de Souza Assunção 

Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres — SEPOM 

     Responsável: Maria Marta Souza Costa 

Secretaria Municipal de Assistência Social — SEMAS 

     Responsável: Aline Souza Tavares 

Secretaria Municipal de Educação — SEMED 

     Responsável: Iara Alves Meireles 

Secretaria Municipal de Saúde — SMS 

     Responsável: Irailde Gonçalves Bizarrias 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agronegócio — SEMIC 

     Responsável: Carlos Lima de Sousa 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

Carta de Serviços ao Usuário 

Estrutura Organizacional 

www.jacunda.pa.gov.br 
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Introdução 

 
          O Gabinete do Prefeito e do Vice Prefeito tem como principais atribuições organizar, 
coordenar, executar, controlar, articular e acompanhar as atividades do Gestor e seu Vice no de-
senvolvimento das atividades pertinentes da Gestão, sempre com zelo em resposta as solicita-
ções da população em geral do município. 

 

Estrutura Organizacional 
 

 

 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

 Chefia de Gabinete do Prefeito. 

 Assessoria Administrativa; 

 Assessoria Técnica; 

 Setor de Protocolo e Arquivamento; 

 Setor de Cerimonial Oficial do Município. 

 Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing — ASCOM. 

 Assessoria de Imprensa e Jornalismo Municipal; 

 Assessoria de Marketing e Comunicação; 

 Setor Administrativo e de Protocolo. 

 Gabinete do Vice Prefeito. 

 Assessoria de Gabinete. 
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CHEFIA DE GABINETE 

Responsável: Daiane Rodrigues Santana 

Horário de Atendimento: das 8 h às 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rua Pinto Silva, 186 – Centro Administrativo – Bairro: Centro  

CEP: 68.590-000. 

E-mail: gabinete@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          Atendimento das demandas da comunidade. Assessoramento do Prefeito em suas  atividades diárias. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Chefia do Gabinete é independente de agendamento ou outras formalidades, pode ser solici-

tado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, após contato todos serão encaminhados para o Prefeito e respectivas secre-

tarias visando um excelente atendimento para com a comunidade. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99104.1351 

 E-mail: gabinete@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro: Centro 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Chefia de Gabinete, por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 

h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

www.jacunda.pa.gov.br 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO E MARKETING — ASCOM 

Responsável: Mayra Carina Santos Lacerda 

Horário de Atendimento: das 8 h às 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rua Pinto Silva, 186 – Centro Administrativo – Bairro: Centro  

CEP: 68.590-000. 

E-mail: ascom@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          A Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing — ASCOM tem como atribuições por publicar e dar 

publicidade dos atos oficiais, campanhas de caráter informativos, divulgar as ações desenvolvidas pelo Prefeito Mu-

nicipal e demais órgãos da Administração Municipal, acompanhar a execução dos contratos de publicidade, man-

tendo em perfeita ordem os materiais resultantes das publicidades e publicações, bem como acompanhar o Prefeito 

Municipal em eventos oficiais e solenidades, entre outras. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing — ASCOM é independente de agen-

damento ou outras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento pela Gestão Pública. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre as publicações e informativos da Gestão Pública, após contato e solicitação, é dado o devido 

encaminhamento para a prestação de serviços ou informação. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99268.4466 

 E-mail: ascom@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro: Centro 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ou informação ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing — ASCOM, por telefone, celular, e-mail 

ou presencial de segunda a sexta das 8 h às 14h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

www.jacunda.pa.gov.br 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO E MARKETING — ASCOM 

3. Setores 

3.1– Assessoria de Imprensa e Jornalismo Municipal 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço de Assessoria de Imprensa e Jornalismo Municipal é solicitado pelas secretarias, órgãos e 

demais setores da administração pública conforme o planejamento de eventos oficiais e solenidades. 

Principais etapas do Serviço: 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 98179.0304 

 E-mail: ascom@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com cronograma estabe-

lecido pela Gestão Pública.  

Formas de prestação: 

          Solicitar a Assessoria de Imprensa e Jornalismo Municipal por telefone, celular, e-mail ou presencial de 

segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Tayana Saraiva Marquioro 

 Endereço: Sala da Assessoria de Imprensa e Jornalismo — ASCOM. 

 E-mail: ascom@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

          É atribuição do Assessor de Imprensa e Jornalismo Municipal, a responsabilidade de supervisionar e 

divulgar os trabalhos de imprensa oficial do Município, bem como divulgar seus atos oficiais de acordo com a agen-

da do Gestor Público. 

          O acesso é conforme a solicitação do Prefeito e dos demais setores da administração pública de acordo 

com o planejamento. 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO E MARKETING — ASCOM 

3. Setores 

3.2– Assessoria de Marketing e Comunicação Municipal 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço de Assessor de Marketing e Comunicação Municipal é solicitado pelas secretarias, órgãos e 

demais setores da administração pública conforme o planejamento de eventos oficiais e solenidades. 

Principais etapas do Serviço: 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99104.1351 

 E-mail: ascom@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com cronograma estabe-

lecido pela Gestão Pública.  

Formas de prestação: 

          Solicitar a Assessor de Marketing e Comunicação Municipal por telefone, celular, e-mail ou presencial de 

segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Daiane Rodrigues Santana 

 Endereço: Sala da Assessoria de Marketing e Comunicação — ASCOM. 

 E-mail: ascom@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

          É atribuição do Assessor de Marketing e Comunicação Municipal, a responsabilidade de elaborar a 

agenda de comunicação e marketing do poder executivo, promovendo um intercâmbio no âmbito de sua competên-

cia dos demais órgãos, entidades governamentais ou não, e demais instituições do município. 

          O acesso é conforme a solicitação do Prefeito e dos demais setores da administração pública de acordo 

com o planejamento das ações e surgimento de demandas diárias. 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO E MARKETING — ASCOM 

3. Setores 

3.3– Setor Administrativo e de Protocolo 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço de Setor Administrativo e de Protocolo — ASCOM  é solicitado pelas secretarias, órgãos e 

demais setores da administração pública, conforme o planejamento de eventos oficiais e solenidades. 

Principais etapas do Serviço: 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99104.1351 

 E-mail: ascom@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com cronograma estabe-

lecido pela Gestão Pública.  

Formas de prestação: 

          Solicitar a Setor Administrativo e de Protocolo — ASCOM  por telefone, celular, e-mail ou presencial de 

segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Daiane Rodrigues Santana 

 Endereço: Sala do Setor Administrativo e de Protocolo — ASCOM. 

 E-mail: ascom@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

          É atribuição do Chefe do Setor Administrativo e de Protocolo — ASCOM, a responsabilidade de realizar 

a guarda de todos os equipamentos entregues a ASCOM, bem como responder correspondências, organizar o ar-

quivo dinâmico fazendo todo o arquivamento da documentação pertinente. 

          O acesso é conforme a solicitação do Prefeito e dos demais setores da administração pública de acordo 

com o planejamento. 
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO — PROJUR 

Responsável: Savana Vieira Veiga 

Horário de Atendimento: das 8 h às 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rua Pinto Silva, 186 – Centro Administrativo – Bairro: Centro.  

CEP: 68.590-000. 

E-mail: projur@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          É atribuição da Procuradoria Jurídica do Município, representar judicialmente e extrajudicialmente o muni-

cípio, além das demais competências definidas em Lei Complementar Municipal nº 2.490/10. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Procuradoria Jurídica do Município é solicitado pelo Gabinete do Prefeito, pois se trata de 

órgão superior ligado ao Gestor Municipal. 

Principais etapas do Serviço: 

          A atuação é interna, mas todos os atos são publicados no Portal de Transparência (https://

jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia/estrutura-organizacional/procuradoria-juridica/) disponível para qualquer 

cidadão interessado. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99158.7272 

 E-mail: projur@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro: Centro.  

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre conforme planejamento e solicitação da Administração Pública. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Procuradoria Jurídica do Município por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a 

sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 
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OUVIDORIA MUNICIPAL 

Responsável: Nilson de Araújo Ribeiro 

Horário de Atendimento: das 8 h às 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rua Pinto Silva, 186 – Centro Administrativo – Bairro: Centro  

CEP: 68.590-000 

E-mail: ouvidoria@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          A Ouvidoria Municipal  é o canal de comunicação direta entre a Sociedade e o Executivo Municipal, a qual 

incumbe acolher, processar e encaminhar aos setores competentes da Administração Pública respostas aos questi-

onamentos, sugestões, reclamações, denúncias, elogios, pedidos de informação ou providências da população ou 

de entidades, relativas a prestação dos serviços públicos da Administração Pública Municipal direta e indireta, bem 

como das entidades privadas de qualquer natureza, que operem com recursos públicos municipais, na prestação 

de serviços à população, conforme o inciso I do parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal .  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Ouvidoria Municipal é protocolado pelo e-mail ouvidoria@jacunda.pa.gov.br ou formulário 

próprio disponibilizado na sala da Ouvidoria Municipal. 

Principais etapas do Serviço: 

          A atuação é aberta a comunidade, mas os relatórios da Ouvidoria Municipal são publicados no Portal da 

Transparência (https://jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia/serviço-de-informacao/), disponível para qualquer 

cidadão interessado. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 3345.1553 

 E-mail: ouvidoria@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 di-

as, podendo ser prorrogado por mais 10 dias caso seja necessário. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Ouvidoria Municipal por telefone, celular, e mail ou presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 

h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

https://jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia/relatorio-controle-interno/
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CONTROLADORIA INTERNA — CONTRIN 

Responsável: Gabriela Zibetti 

Horário de Atendimento:  das 8 h às 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rua Pinto Silva, 186 – Centro Administrativo – Bairro: Centro.  

CEP: 68.590-000 

E-mail: contrin@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          É atribuição do Controlador Interno Municipal  avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Pluria-

nual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município; comprovar a legalidade e avaliar os 

resultados, quanto a eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeiro e patrimonial nos órgãos e entidades 

da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; exercer 

o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do município apoiando o 

controle externo no exercício de sua missão institucional.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Controladoria Interna Municipal é protocolado pelo e-mail contrin@jacunda.pa.gov.br 

Principais etapas do Serviço: 

          A atuação é interna, mas os relatórios de controle Interno são publicados no Portal da Transparência 

(https://jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia/relatorio-controle-interno/), disponível para qualquer cidadão inte-

ressado. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99215.7025 

 E-mail: contrin@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre conforme planejamento de auditoria. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Controladoria Interna Municipal por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta  

das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

https://jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia/relatorio-controle-interno/
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Introdução 

 
          A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento tem como principais atri-
buições organizar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política administrativa e de planeja-
mento do Município. Assessorar o Prefeito quanto ao planejamento, coordenação, controle e 
avaliação das atividades desenvolvidas pela Administração Municipal. É também responsável 
por requisitar aos demais órgãos municipais, dados e informações necessárias ao planejamento 
econômico-financeiro, organizando-os e mantendo-os devidamente atualizados. Planejar, pro-
mover e monitorar políticas e práticas de Recursos Humanos, contribuindo para a eficácia da Ad-
ministração Pública. E ainda, atua como parceira dos órgãos da Administração Pública Munici-
pal, no desenvolvimento de um quadro de servidores públicos quanto à prestação de serviços de 
qualidade; Processa a gestão das pessoas para que haja a valorização, a satisfação e desenvol-
vimento do servidor; Coordena e executa o controle de suprimentos e as publicações oficiais; 
Articula-se com órgãos e entidades federais, estaduais e outros municípios com vistas à melhor 
realização dos seus objetivos; Atua no controle dos procedimentos internos e favorece o controle 
externo das atividades da Administração Pública Municipal, na sua esfera de competências. 

 

Estrutura Organizacional 
 

 

 

 Departamento de Planejamento, Estudos Sociais e Econômicos; 

 Departamento de Planificação e Gestão; 

 Departamento de Pessoal e Recursos Humanos; 

 Departamento de Patrimônio. 

 Setor de Almoxarifado; 

 Setor de Protocolo Geral; 

 Setor de Defesa do Consumidor (PROCON Municipal); 

 Setor de Processo Administrativo. 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO — SEMAPLAN 

Responsável: Eliane Santos Pinheiro 

Horário de Atendimento: das 8 h às 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rua Pinto Silva, 186 – Centro Administrativo – Bairro: Centro  

CEP: 68.590-000. 

E-mail: semaplan@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          É atribuição da Secretária Municipal de Administração e Planejamento prestar auxílio ao Prefeito e de-

mais órgãos nos assuntos relacionados à formulação, coordenação e acompanhamento do cumprimento das metas 

de governo relacionadas às demais secretarias nos seguimentos de patrimônio, recursos humanos entre outros; 

gestão das atividades de administração em geral; preparar, redigir, expedir e registrar os atos oficiais de competên-

cia do prefeito, dando suporte necessário ao bom desempenho da maquina pública.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento é independente de agendamento 

ou outras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, após contato todos serão encaminhados para as respectivas secretarias 

visando um excelente atendimento para com a comunidade. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99200.7090 

 E-mail: semaplan@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro Centro 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 di-

as, podendo ser prorrogado por mais 10 dias caso seja necessário. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento por telefone, celular, e-mail ou presen-

cial de segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO — SEMAPLAN 

2. Departamentos 

2.1- Departamento de Planejamento, Estudos Sociais e Econômicos 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Planejamento, Estudos Sociais e Econômicos dar apoio ao 

Sistema de planejamento das ações dos diversos órgãos do executivo municipal, planejando e dando suporte; apoi-

ar o gestor no planejamento das ações governamentais, bem como controlar o planejamento, a execução e seus 

resultados. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Planejamento, Estudos Sociais e Econômicos é executado conforme a 

legislação, planejamento e prazos estabelecidos pela Gestão Pública e solicitação do Gestor da pasta e o Gestor 

Municipal.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, após contato todos os encaminhamentos serão registrados para as respec-

tivas respostas, visando um excelente atendimento para com a comunidade. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99146.1300 

 E-mail: semaplan@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 di-

as, podendo ser prorrogado por mais 10 dias caso seja necessário. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Planejamento, Estudos Sociais e Econômicos, por telefone, celular, e-mail 

ou presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

 Responsável: Marcelo Oliveira Souza. 

 Endereço: Sala do Depto de Planejamento, Estudos Sociais e Econômicos — 

SEMAPLAN. 

 E-mail: semaplan@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO — SEMAPLAN 

2. Departamentos 

2.2- Departamento de Planificação e Gestão 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Planificação e Gestão a elaboração e digitação do Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Municipal, coordenar e fiscalizar o sistema de Gestão 

Pública Municipal, realizar monitoramento sobre a legislação municipal em conjunto com a Procuradoria Jurídica, 

apontando sugestões para a melhoria e cumprimento da legislação. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Planificação e Gestão é executado conforme a legislação, planejamento e 

prazos estabelecidos pela gestão pública.  

Principais etapas do Serviço: 

                    O acesso é livre a comunidade, após contato e solicitação, os serviços serão atendidos conforme 

prazos estabelecidos. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99200.7090 

 E-mail: semaplan@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 di-

as, podendo ser prorrogado por mais 10 dias caso seja necessário. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Planificação e Gestão, por telefone, celular, e-mail ou presencial de segun-

da a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

 Responsável: Eliane Santos Pinheiro. 

 Endereço: Sala do Depto de Planificação e Gestão — SEMAPLAN. 

 E-mail: semaplan@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO — SEMAPLAN 

2. Departamentos 

2.3- Departamento de Pessoal e Recursos Humanos 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Pessoal e Recursos Humanos o controle de pessoal e re-

cursos humanos e tem as seguintes competências: Gestão da folha de pagamento, análise de documentos para o 

processo de admissão, emissão do Contrato Administrativo de Admissão de Pessoal por prazo determinado, partici-

pação das atividades relacionadas a medicina e segurança do trabalho, controle de avaliação de desempenho dos 

funcionários municipais, emissão certidão de tempo de contribuição – CTC e emissão de contra cheques dos servi-

dores públicos. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Pessoal e Recursos Humanos é independente de agendamento ou outras  

formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre e será solicitado conforme a necessidade do servidor e em casos de gestão da folha confor-

me fechamento da frequência.  

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99227.5141 

 E-mail: rh@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 di-

as, podendo ser prorrogado por mais 10 dias caso seja necessário. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Pessoal e Recursos Humanos por telefone, celular, e-mail ou presencial de 

segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Roberto Junior de Castro Alcantara. 

 Endereço: Sala do Depto de Pessoal e Recursos Humanos — SEMAPLAN. 

 E-mail: rh@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO — SEMAPLAN 

2. Departamentos 

2.4- Departamento de Patrimônio 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Patrimônio a administração de recursos materiais e guarda 

do patrimônio mobiliário e imobiliário, manutenção do sistema informatizado de controle de bens móveis e imóveis, 

realizar a permanente fiscalização das condições físicas dos bens móveis e imóveis e manutenção do sistema infor-

matizado do controle dos materiais depositados no almoxarifado.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Patrimônio é solicitado pelas secretaria, órgãos e demais setores confor-

me aquisição de bens moveis e imóveis. 

Principais etapas do Serviço: 

                    O acesso é livre a comunidade e setores após solicitação. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99214.8530 

 E-mail: patrimonio@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre conforme a aquisição de bens e solicitação da demanda.  

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Patrimônio por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta 

das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Talita Souza de Jesus. 

 Endereço: Sala do Depto de Patrimônio — SEMAPLAN. 

 E-mail: patrimonio@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO — SEMAPLAN 

3. Setores 

3.1– Setor de Almoxarifado 

          É atribuição do Chefe do Setor de Almoxarifado a responsabilidade do controle do almoxarifado, bem co-

mo receber todo o material comprado para os diversos órgãos da prefeitura, catalogá-los e mantê-los em boa or-

dem; requisitar o material de acordo com as necessidades de cada setor e manter em registro todo material entre-

gue.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Setor de Almoxarifado é executado conforme a demanda diária da Gestão Pública. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é conforme a solicitação dos setores da administração pública. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99214.8530 

 E-mail: semaplan@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme a disponibi-

lidade dos itens e serviço de compras.  

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Setor de Almoxarifado  por telefone, 

celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Talita Souza de Jesus 

 Endereço: Sala do Setor de Almoxarifado — SEMAPLAN. 

 E-mail: semaplan@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO — SEMAPLAN 

3. Setores 

3.2– Setor de Protocolo Geral 

          É atribuição da Chefe do Setor de Protocolo Geral a responsabilidade do controle de movimentação de 

recebimento e envio de todos os documentos pertinentes a gestão pública, encaminhando ao seu devido destino de 

acordo com o recebimento e interesse.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Setor de Protocolo Geral é solicitado pelas secretarias, órgãos e demais setores da adminis-

tração pública conforme necessidades de informações internas e externas. 

Principais etapas do Serviço: 

          O protocolo e encaminhamento é conforme a solicitação dos setores da administração pública. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99166.0823 

 E-mail: semaplan@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com o encaminhamento devido.  

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Setor de Protocolo Geral  por telefo-

ne, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Andressa da Silva Pessoa Caldas 

 Endereço: Sala do Setor de Protocolo Geral — SEMAPLAN. 

 E-mail: semaplan@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO — SEMAPLAN 

3. Setores 

3.3– Setor de Defesa do Consumidor (PROCON) 

          É atribuição do Chefe do Setor de Defesa do Consumidor (PROCON) orientar, receber, analisar e enca-

minhar reclamações, consultas e denúncias de consumidores insatisfeitos com alguma compra ou serviço prestado, 

fiscalizando previamente os direitos dos consumidores, e, quando for o caso aplicar sanções de acordo com o Có-

digo de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Setor de Defesa do Consumidor (PROCON) é solicitado pelos consumidores através da CIP 

(Carta de Informação Preliminar) relatando o fato ocorrido pelo consumidor. 

Principais etapas do Serviço: 

          Após o processamento da reclamação iniciada e dado andamento até a marcação de audiência de concilia-

ção caso seja necessário. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99244.5236 

 E-mail: semaplan@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Alacid Nunes, 105 — SEMIC — Bairro Centro.. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com o encaminhamento devido, 

com um prazo máximo de até 120 dias para conclusão do procedimento administrativo.  

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agronegócio, Setor de Defesa do Consumi-

dor (PROCON)  por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável:  Naum Borges da Silveira 

 Endereço: Sala do Setor de Defesa do Consumidor (PROCON) — SEMIC. 

 E-mail: semaplan@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO — SEMAPLAN 

3. Setores 

3.4– Setor de Processo Administrativo 

          É atribuição do Chefe do Setor de Processo Administrativo receber denúncias, montar e instruir proces-

sos administrativos sobre conduta de servidores públicos municipais e apresentar relatório final dos fatos circuns-

tanciados no processo apoiado nas atividades da Comissão de Ética e Disciplina, conforme disposto nos Regime 

Jurídico Único. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Setor de Processo Administrativo é executado conforme a demanda de casos surgidos 

através da gestão de recursos humanos. 

Principais etapas do Serviço: 

          Após aberto o processo é seguido os tramites e andamentos de acordo com a legislação pertinente. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99216.8520 

 E-mail: semaplan@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para o processo. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Setor de Processo Administrativo   

por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável:  José Ribamar da Costa Silva. 

 Endereço: Sala do Setor de Processo Administrativo — SEMAPLAN. 

 E-mail: semaplan@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 
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Introdução 

 
          À Secretaria Municipal de Finanças e da Fazenda compete desenvolver a política 

financeira da Gestão Pública, com avaliações permanentes dos resultados alcançados, bem co-

mo acompanhar a execução da gestão econômico-financeira, tributária e fiscal do Município, pla-

nejando, coordenando, executando e fiscalizando a política fazendária municipal, estabelecendo 

programas, projetos e atividades relacionadas as áreas financeira, contábil, fiscal e tributária, 

bem como assessorando o Gabinete do Prefeito nos assuntos a ela pertinentes, coordenando os 

setores a ela subordinados.  

 

 

Estrutura Organizacional 
 

 

 

 Departamento de Contabilidade; 

 Departamento de Convênios, Estudos e Projetos; 

 Departamento de Compras; 

 Departamento de Contratos e Licitação; 

 Departamento de Tributos. 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DA FAZENDA — SEFF 

Responsável: Patrik Fábio Souza Santos 

Horário de Atendimento: das 8 h às 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rua Pinto Silva, 186 – Centro Administrativo – Bairro: Centro 

CEP: 68.590-000. 

E-mail: seff@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          É atribuição do Secretário Municipal de Finanças e da Fazenda a responsabilidade pela gestão dos re-

cursos monetários municipais, tendo as funções de arrecadar tributos, controlar as entradas de repasses de outros 

entes políticos, executar os pagamentos dos dispêndios públicos e manter o planejamento de contas a pagar, pre-

catórios, entre outros.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Secretaria Municipal de Finanças e da Fazenda ocorre de acordo com o planejamento fi-

nanceiro e cronograma de receitas e pagamentos da gestão pública.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, após contato as solicitações são devidamente empenhadas e as liquidações 

e pagamentos da Gestão Pública. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99146.1139 

 E-mail: seff@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro: Centro  

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com o devido empenho e crono-

grama de liquidação e pagamento de acordo com a legislação contábil pública. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Finanças e da Fazenda por telefone, celular, e-mail ou presencial de 

segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DA FAZENDA — SEFF 

2. Departamentos 

2.1- Departamento de Contabilidade 

          É atribuição dos Diretores do Departamento de Contabilidade acompanhar e escriturar sintética e analiti-
camente, em todas as suas fases, as operações contábeis e financeiras da Prefeitura. Organizar, mensalmente os 
balancetes do exercício financeiro. Dispor sobre o balanço da Prefeitura, contendo os respectivos quadros demons-
trativos. Assinar os balancetes, os balanços e outros documentos de apuração contábil e financeira. Empenhar, 
quando autorizado, as despesas da Prefeitura. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Contabilidade é executado conforme a legislação, planejamento e prazos 

estabelecidos pela legislação contábil pública.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é solicitado de acordo com as praticas contábeis e legislação pertinente, com apresentação nos 

prazos legais. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99108.3492 

 E-mail: contabilidade@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 di-

as, podendo ser prorrogado por mais 10 dias caso seja necessário, de acordo com a legislação contábil pública. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Contabilidade, por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta  

das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Ezequias da Silva Souza / Simone Rubim. 

 Endereço: Sala do Depto de Contabilidade — SEFF. 

 E-mail: contabilidade@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DA FAZENDA — SEFF 

2. Departamentos 

2.2- Departamento de Convênios, Estudos e Projetos. 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Convênios, Estudos e Projetos é acompanhar todos os 
convênios, estudos e projetos de aquisição de recursos tanto na esfera Estadual, quanto na Federal, dar suporte a 
gestão pública no acompanhamento e prestação de contas, bem como, acompanhar todas as informações disponi-
bilizadas pelo Governo Federal e Estadual sobre disponibilidade de recursos para parcerias com a administração 
municipal. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Convênios, Estudos e Projetos é executado conforme a legislação, plane-

jamento e prazos estabelecidos pela legislação pública.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é solicitado de acordo com os convênios firmados de acordo com a legislação pertinente. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99227.5141 

 E-mail: convenio@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 di-

as, podendo ser prorrogado por mais 10 dias caso seja necessário, de acordo com a legislação pública. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Convênios, Estudos e Projetos, por telefone, celular, e-mail ou presencial 

de segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Gilza Ferreira de Souza. 

 Endereço: Sala do Depto de Convênios, Estudos e Projetos — SEFF. 

 E-mail: convenio@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DA FAZENDA — SEFF 

2. Departamentos 

2.3- Departamento de Compras. 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Compras realizar coleta de preços visando a aquisição 
de materiais, equipamentos e serviços em obediência à legislação vigente. Realizar compras de materiais, 
equipamentos e serviços para a Prefeitura Municipal mediante processo devidamente autorizado. Fiscalizar 
as mercadorias entregues pelas empresas fornecedoras observando os pedidos efetuados e o controle da 
qualidade dos materiais adquiridos.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Compras é executado conforme a legislação, planejamento e prazos esta-

belecidos pela legislação pública.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é solicitado de acordo com a necessidade da gestão pública e de acordo com a legislação perti-

nente. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99203.7568 

 E-mail: compras@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 di-

as, podendo ser prorrogado por mais 10 dias caso seja necessário, de acordo com a legislação pública, saldos or-

çamentários e licitações. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Compras, por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta das 

8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Jakeline de Oliveira. 

 Endereço: Sala do Depto de Compras — SEFF. 

 E-mail: compras@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DA FAZENDA — SEFF 

2. Departamentos 

2.4- Departamento de Contratos e Licitação. 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Contratos e Licitação coordenar e realizar os processos lici-
tatórios de acordo com a legislação em vigor: Autuar, elaborar editais, escolher modalidades de licitação, publicar 
os avisos de licitação. Realizar as dispensas ou declaração de inexigibilidade de licitação, na forma da lei. Realizar 
diligências em qualquer momento do processo licitatório, tanto na fase interna, como na fase externa. Redigir os 
contratos, convênios, acordos, ajustes e similares, inclusive aditivos, nos termos das Leis em vigor. Encaminhar os 
editais de licitação, contratos e atas de registro de preços para aprovação da Procuradoria, entre outras.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Contratos e Licitação é executado conforme a legislação, planejamento e 

prazos estabelecidos pela legislação para contratos e licitações.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é solicitado de acordo com a necessidade da gestão pública e de acordo com a legislação perti-

nente. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99110.6492 

 E-mail: licitacao@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Pinto Silva, 186 — Centro Administrativo — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com a legislação perti-

nente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Contratos e Licitação por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda 

a sexta das 8 h às 14h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Igo Viana Silva. 

 Endereço: Sala do Depto de Contratos e Licitação — SEFF. 

 E-mail: licitacao@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DA FAZENDA — SEFF 

2. Departamentos 

2.5- Departamento de Tributos. 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Tributos o planejamento, controle e a cobrança dos tributos 
municipais, recepcionando e orientando o cidadão/ contribuinte no tocante a tributação municipal. Emite documen-
tos de arrecadação municipal e demais formulários e boletos para o devido pagamento de dividas tributárias, acom-
panha a arrecadação tributária e emiti relatórios mensais sobre a evolução das receitas tributárias, bem como, pro-
põe e analisa possíveis mudanças  e adequações no Código Tributário Municipal e propõe campanhas para consci-
entização do cidadão/ contribuinte sobre a responsabilidade do pagamento dos tributos municipais.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Tributos é executado conforme a legislação, planejamento e prazos estabe-

lecidos pelo Código Tributário Municipal e legislações complementares.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é solicitado de acordo com a necessidade da gestão pública e de acordo com a legislação perti-

nente. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99156.5660 

 E-mail: seff@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Teotônio Vilela, 26 — Centro Atendimento ao Cidadão — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com os prazos e a legis-

lação pertinente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Tributos por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta das 8 

h às 14h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Sandra Oliveira Costa. 

 Endereço: Sala do Depto de Tributos — Centro Atendimento ao Cidadão. 

 E-mail: seff@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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Introdução 

 

          À Secretaria Municipal de Educação é responsável por assegurar a organização efi-
caz do ensino da aprendizagem e ofertar a educação infantil e ensino fundamental para todos os 
munícipes. Cabe à secretaria desenvolver políticas pedagógicas para promover a interação de 
escolas, pais, alunos e comunidades; promover o bem-estar dos estudantes através de ativida-
des fora da sala de aula, com programações culturais e esportivas; promover o desenvolvimento 
da tecnologia em educação na rede municipal de ensino; assegurar padrões de qualidade de en-
sino e implantar políticas públicas de democratização do acesso ao ensino fundamental e de in-
clusão social. 

 

Estrutura Organizacional 
 

 

 

 Departamento de Alimentação Escolar; 

 Departamento de Estatística Escolar; 

 Departamento de Inspeção e Documentação Escolar; 

 Departamento de Planejamento e Projetos Educacionais; 

 Departamento de Educação no Campo; 

 Departamento Financeiro; 

 Departamento de Tecnologia e Computação; 

 Departamento de Recursos Humanos; 

 Departamento de Lotação. 

www.jacunda.pa.gov.br 
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 Relação das Escolas da Zona Urbana; 

 Relação das Escolas da Zona Rural. 



 

 31 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED 

Responsável: Iara Alves Meireles 

Horário de Atendimento: das 8 h às 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rua Getúlio Vargas, 23 – Bairro: Centro  

CEP: 68.590-000. 

E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          É atribuição da Secretária Municipal de Educação planejar e prestar os serviços públicos na área da edu-

cação, fundamentando-se nos princípios básicos democráticos. Promover a metodologia de programas educacio-

nais, distribuir e controlar a merenda escolar e material didático, gerir o Fundo Municipal de Educação na forma da 

Lei e fazer a gestão administrativa, garantindo eficiência a todos os setores da Secretaria.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Secretaria Municipal de Educação é prestado conforme o direcionamento das legislações 

vigentes obrigatórias, disponibilidade, demandas administrativas e orientações pedagógicas. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, após matricula ou contato todos serão encaminhados para as respectivos 

departamentos e unidades escolares visando um excelente atendimento para com a comunidade. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99255.1011 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br / semedoficialjacunda@gmail.com 

 Presencial:  Rua Getúlio Vargas, 23 – Bairro: Centro  

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 di-

as, podendo ser prorrogado por mais 10 dias caso seja necessário. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Educação, por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a 

quinta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

www.jacunda.pa.gov.br 
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Relação das Escolas da Zona Urbana 

 E. R. C. de Educação Infantil Jardim das Acácias 

      End.: Avenida J K, 197 — Bairro: Eletronorte;  

 E. M. E. F. Rosália Correia 

      End.: Rua José Soares, s/n — Bairro: Palmares; 

 E. M. E. F. Tancredo de Almeida Neves 

      End.: Rua Curió, s/n — Bairro: Palmares; 

 E. E. I. E. F. RC Luz do Amanhã 

      End.: Rua Santa Cruz, 94 — Bairro: Alto Paraíso; 

 E. M. E. F. Coronel João Pinheiro 

      End.: Rua Sete de Setembro, 88 — Bairro: Centro; 

 E. M. E. F. Cristo Rei 

      End.: Avenida Cristo Rei, 266 — Bairro: Bela Vista; 

 E. M. E. F. Wanderlina Lopes Pedra Moreira 

      End.: Rua Hélio Gueiros, 173 — Bairro: José Rasteiro; 

 E. M. E. F. Teotônio Apinagés 

      End.: Rua Dom João VI, 50 — Bairro: Santa Helena; 

 E. M. E. F. Caminho para o Futuro 

      End.: Rua Aida Sanches, s/n — Bairro: Alto Paraíso; 

 E. M. E. F. Deputado Raimundo Ribeiro de Souza 

      End.: Rua Raimundo R. de Souza, s/n — Bairro: Centro; 

 E. M. E. I. F. Arco Iris 

      End.: Rua Marajó, 33 — Bairro: Cidade Nova; 

 E. M. E. I. F. Peter Pan 

      End.: Rua Airton Sena, 88—Bairro: José Rasteiro; 

 E. M. E. I. F. Serginho Correia 

      End.: Rua Jatobal, 34 — Bairro Palmares; 

www.jacunda.pa.gov.br 
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 Centro Educacional N. Senhora Aparecida 

      End.: Rua das Flores, 03 — Bairro: José Rasteiro;  

 Centro de Educação Infantil Eliane G. Barbosa 

      End.: Rua Getúlio Vargas, 23 — Bairro: Centro; 

 E. M. E. I. F. Vinde a mim as Criancinhas 

      End.: Rua Santa Helena, 07 — Bairro: Boa Esperança; 

 Centro de Educação Infantil Dona Flor 

      End.: Rua Sete de Setembro, s/n — Bairro: Palmares; 

 Centro Social e Educacional de Jacundá 

      End.: Rua Santa Tereza, 487 — Bairro: Santa Helena; 

 CEI CRER E SER 

      End.: Rua Jerusalém, s/n — Bairro: Novo Horizonte; 

 E. M. E. F. Ester Andrade dos Santos 

      End.: Rua Café Filho — Bairro: Novo Horizonte; 

 E. M. E. F. Paulo Germano 

      End.: Rua 16, Casa 01 — Bairro: Resid. R do Buriti; 

 E. M. E. F. Criança Feliz 

      End.: Rua Jader Barbalho — Bairro: José Rasteiro; 

 E. M. E. F. Teodomiro Neto 

      End.: Rua 14 de Maio, 25 — Bairro: Boa Esperança; 

 E. M. E. F. São Francisco 

      End.: Rua Ceará, s/n — Bairro: Eletronorte; 

 E. M. E. F. Centro Comunitário 

      End.: Rua Simão Jatene, 06—Bairro: Bela Vista; 

 E. M. E. F. Prof. Mª da Glória R. Paixão 

      End.: Rua Nobre, s/n — Bairro Centro; 
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Relação das Escolas da Zona Rural 

           

 

 

 

 E. M. E. F. Nova Canaã 

      End.: Rodovia PA 150, Km 60 — Vila Limão;  

 E. M. E. F. Morajuba 

      End.: Rodovia PA 150, Est. do Lago — Vila Santa Rosa; 

 E. M. E. F. Paraíso da Infância 

      End.: Rodovia PA 150, Km 60 — Vila Pagé; 

 E. M. E. F. São Geraldo  

      End.: Rodovia PA 150, Km 60 — Faz. Boa Esperança; 

 E. M. E. F. Altamira Sete 

      End.: Rodovia PA 150, Km 62 — Vicinal Altamira Sete; 

 E. M. E. F. Jatobá Ferrado II 

      End.: Rodovia PA 150, Km 62 — Vicinal Jatobá Ferrado II; 

 E. M. E. F. Santa Catarina 

      End.: Rodovia Pa 150, Est. do Lago — Vicinal do Km 11; 

 E. M. E. F. Boa Esperança I 

      End.: Rodovia PA 150, Km 60 — Vicinal da Vilinha; 

 E. M. E. F. Boa Ventura 

      End.: Rodovia PA 150, Km 62 — Vila Santa Clara; 

 Escola Indígena Karai Guaxu 

      End.: Rodovia PA 150, Km 60 — Aldeia Nova Jacundá; 

 E. M. E. F. Santo Antônio IV 

      End.: Rodovia PA 150, Km 62 — Vicinal do Urubu; 

 E. M. E. F. José Bonifácio 

      End.: Rodovia PA 150, Km 62 — Vicinal do Calango Assado; 

 E. M. E. F. Nossa Senhora da Conceição 

      End.: Rodovia PA 150, Km 51 — Vicinal do Km 51; 

 E. M. E. F. Mata Verde 

      End.: Rodovia PA 150, Km 60 — 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED 

2. Departamentos 

2.1- Departamento de Alimentação Escolar. 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Alimentação Escolar (SEMED) o fornecimento de refeições 
para estudantes matriculados na rede pública de ensino, visando contribuir para o crescimento, desenvolvimento 
biopsicossocial, aprendizagem e o rendimento escolar dos mesmos durante o período letivo.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Alimentação Escolar (SEMED) é prestado conforme apresentação de do-

cumentos pessoais e estar matriculado na rede pública de ensino.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso do serviço acontece após solicitação e cadastramento. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99148.1756 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br / semedoficialjacunda@gmail.com 

 Presencial: Rua Getúlio Vargas, 23 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre durante o ano letivo. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Alimentação Escolar (SEMED), por telefone, celular, e-mail ou presencial 

de segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Clarice Pereira de Oliveira. 

 Endereço: Sala do Depto de Alimentação Escolar — SEMED. 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED 

2. Departamentos 

2.2- Departamento de Estatística Escolar. 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Estatística Escolar (SEMED) a responsabilidade sobre o 
controle da estatística escolar do município, tais como efetuar o controle e o levantamento do senso escolar, moni-
torar e propor sugestões para diminuição da evasão escolar, efetuar levantamentos e o controle e a manutenção do 
EJA. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Estatística Escolar (SEMED) é prestado conforme a demanda existente e 

solicitação dos serviços pelo usuários.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso do serviço acontece conforme solicitação e levantamento de dados. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99110.5900 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br / semedoficialjacunda@gmail.com 

 Presencial: Rua Getúlio Vargas, 23 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre conforme a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 

dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias e nos termos da legislação correspondente conforme o tipo de servi-

ço. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Estatística Escolar (SEMED), por telefone, celular, e-mail ou presencial de 

segunda a quinta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Amanda Silva de Almeida. 

 Endereço: Sala do Depto de Estatística Escolar — SEMED. 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED 

2. Departamentos 

2.3- Departamento de Inspeção e Documentação Escolar. 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Inspeção e Documentação Escolar (SEMED) efetuar o 
controle e inspeção da documentação escolar, emitir certidões, histórico escolar e demais documentações do alu-
nado, além de monitorar e propor sugestões, melhorias no controle de inspeção e documentação.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Inspeção e Documentação Escolar (SEMED) é prestado conforme deman-

da e solicitação existente.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso do serviço acontece após solicitação e também nos trâmites diários das demandas existentes de 

documentação e regulamentação necessária. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99116.0648 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br / semedoficialjacunda@gmail.com 

 Presencial: Rua Getúlio Vargas, 23 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre conforme a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 

dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias e nos termos da legislação correspondente conforme o tipo de servi-

ço. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Inspeção e Documentação Escolar (SEMED) por telefone, celular, e-mail 

ou presencial de segunda a quinta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Nilva Alves da Silva. 

 Endereço: Sala do Depto de Inspeção e Documentação Escolar — SEMED. 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED 

2. Departamentos 

2.4- Departamento de Planejamento e Projetos Educacionais. 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Planejamento e Projetos Educacionais (SEMED) acompa-
nhamento das obras e serviços públicos realizados pela pasta, bem como o acompanhamento pelo SIMEC que di-
vide as obras do PAR 2, PAR 3, e PAR 4. Cadastrar e acompanhar o +PNE, além da prestação de contas junto ao 
sistema SIGPC, onde são prestadas as contas do PEA, PENAE, PENAT e PETE.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Planejamento e Projetos Educacionais (SEMED) é realizado conforme a 

programação da gestão municipal, disponibilidade das plataformas e também conforme prazos e exigências dos 

sistemas correspondentes.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso do serviço acontece conforme a solicitação, com as etapas acontecendo conforme o planejamen-

to e projetos em andamento. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99101.4390 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br / semedoficialjacunda@gmail.com 

 Presencial: Rua Getúlio Vargas, 23 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre conforme projeto, e também conforme prazos vigentes de resposta no prazo 

de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias nos termos da legislação correspondente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Planejamento e Projetos Educacionais (SEMED), por telefone, celular, e-

mail ou presencial de segunda a quinta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Cleiton Rodrigues dos Santos Fernandes. 

 Endereço: Sala do Depto de Planejamento e Projetos Educacionais — SEMED. 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 



 

 38 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED 

2. Departamentos 

2.5- Departamento de Educação no Campo. 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Educação no Campo (SEMED) gerenciar as 15 (quinze) 
escolas localizadas em regiões distintas da nossa Zona Rural, fazendo o atendimento frequente a comunidade es-
colar e buscar soluções junto a SEMED e comunidade, assinatura de documentos escolares e demais suporte ad-
ministrativo as escolas. É realizado ainda matriculas, relatórios de aproveitamento final dos alunos, expedição de 
documentos como: Declaração de matricula, ressalva, históricos escolares, certificados, boletins, entre outros. Além 
de cadastro de alunos no sistema, organização e atualização dos banco de dados, também é realizado o acompa-
nhamento e formação de todos os alunos. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Educação no Campo (SEMED) é realizado conforme a programação da 

gestão municipal de acordo com a demanda surgida e calendário anual e os documentos exigidos variam de acordo 

com o serviço solicitado.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso do serviço acontece conforme a solicitação e suas etapas acontecem conforme legislação corres-

pondente de cada serviço. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99269.2978 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br / semedoficialjacunda@gmail.com 

 Presencial: Rua Getúlio Vargas, 23 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre conforme projeção, e também conforme prazos vigentes, podendo ser prorro-

gados nos termos da legislação correspondente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Educação no Campo (SEMED), por telefone, celular, e-mail ou presencial 

de segunda a quinta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Alzira Alves Costa. 

 Endereço: Sala do Depto de Educação no Campo — SEMED. 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED 

2. Departamentos 

2.6- Departamento Financeiro. 

          É atribuição da Diretora do Departamento Financeiro (SEMED) acompanhar a entrada de recursos finan-
ceiros e sua devida administração, como nas folhas de pagamento dos servidores, consignados, diárias, transporte 
escolar, merenda, relatórios mensais para empenho, despesas fixas, contratos de alugueis e todas as demais des-
pesas relacionadas ao Fundo Municipal de Educação, além de realizar prestação de contas ao FNDE e SEDUC, 
organizando a documentação para a analise dos conselhos FUNDEB-PNAT-PNAE.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento Financeiro (SEMED) é prestado conforme demanda e despesas existentes.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso do serviço acontece após solicitação, e também nos trâmites diários conforme ordens de compras 

e empenhos. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99176.2676 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br / semedoficialjacunda@gmail.com 

 Presencial: Rua Getúlio Vargas, 23 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 di-

as, podendo ser prorrogado por mais 10 dias sempre nos termos da legislação correspondente conforme o tipo de 

serviço. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento Financeiro (SEMED) por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a 

quinta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Marizete Araújo Bispo. 

 Endereço: Sala do Depto Financeiro — SEMED. 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED 

2. Departamentos 

2.7- Departamento de Tecnologia e Computação. 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Tecnologia e Computação (SEMED) realizar o atendimento 
técnico na secretaria e escolas, tais como: HARDWARE, SISTEMA OPERACIONAL, IMPRESSORA, SOFTWARE, 
REDE E SISTEMA EDUCACIONAL, bem como dar suporte e acompanhamento.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Tecnologia e Computação (SEMED) é prestado conforme a solicitação e 

problemas surgidos de manutenção dos computadores, impressoras, rede e software.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso do serviço acontece após solicitação e necessidades diárias. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99195.1509 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br / semedoficialjacunda@gmail.com 

 Presencial: Rua Getúlio Vargas, 23 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre sem prazo determinado, variando de acordo com o problema identificado. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Tecnologia e Computação (SEMED) por telefone, celular, e-mail ou presen-

cial de segunda a quinta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Caio Richard Santos de Oliveira. 

 Endereço: Sala do Depto de Tecnologia e Computação — SEMED. 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED 

2. Departamentos 

2.8- Departamento de Recursos Humanos. 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Recursos Humanos (SEMED) a organização e arquivamento 

de documentos servidores, agendamentos benefícios na Previdência social; elaboração de certidão e declaração 

de tempo de serviço para servidores e processo de aposentadoria; elaboração contrato servidores temporários; 

apontamento da frequência das escolas; lançamento e processamento da folha de pagamento; fechamento da folha 

de pagamento; geração dos resumos contábeis; envio de remessas de pagamento para o banco; geração da folha 

analítica; geração de holerites; atendimentos servidores; emissão de contracheques pelo link https://

portaldoservidor.aspec.com.br 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Recursos Humanos (SEMED) é prestado conforme a demanda surgida pe-

lo quadro de pessoal da Secretaria de Educação.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso do serviço acontece após solicitação do servidor e também conforme a gestão do quadro de pes-

soal e legislação pertinente. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99159.9656 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br / semedoficialjacunda@gmail.com 

 Presencial: Rua Getúlio Vargas, 23 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com os prazos e a legis-

lação pertinente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Recursos Humanos (SEMED) por telefone, celular, e-mail ou presencial de 

segunda a quinta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Anemezio Silva Costa. 

 Endereço: Sala do Depto de Recursos Humanos — SEMED. 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED 

2. Departamentos 

2.9- Departamento de Lotação. 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Lotação (SEMED) realizar e acompanhar o processo de lo-
tação dos servidores da educação na zona urbana e rural, organizando portarias, realizando ouvidoria diária de ser-
vidores quando necessário, acompanhando processo de formação das turmas dos alunos, pois essa ação influên-
cia da disponibilidade de carga horária dos professores, bem como é responsável pela organização diária de arqui-
vos e registros, realizando junto a comissão de avaliação de desempenho do estágio probatório.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Lotação (SEMED) é prestado conforme a demanda surgida pela comunida-

de escolar e da administração pública.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso do serviço acontece após solicitação da comunidade escolar e também conforme a gestão das 

atividades necessárias. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99235.0393 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br / semedoficialjacunda@gmail.com 

 Presencial: Rua Getúlio Vargas, 23 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com os prazos e a legis-

lação pertinente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Lotação (SEMED) por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a 

quinta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Leila Cossioli Lopes. 

 Endereço: Sala do Depto de Lotação — SEMED. 

 E-mail: semed@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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Introdução 
          À Secretaria Municipal de Saúde é o instrumento de gestão das políticas públicas 

em saúde no âmbito municipal, planejando, organizando, controlando e avaliando as ações do 

SUS no município. Atuando na assistência 24h, atendimentos de urgência e emergência, de mé-

dia complexidade, o gerenciamento do HOSPITAL MUNICIPAL de Pronto Socorro e Maternida-

de. Prestamos serviços com o programa federal SAMU — 192, temos unidades básicas de saú-

de e especializadas, além de uma Central de Assistência Farmacêutica — CAF, como também, 

unidades de saúde da família, atendimento domiciliar, entre outras ações todas seguindo as nor-

mas do Governo Federal e Estadual.  

 

Estrutura Organizacional 
 

 

 

 Departamento de Vigilância Sanitária ( Vigilância em Saúde). 

www.jacunda.pa.gov.br 
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 Hospital Municipal (Pronto Socorro e Maternidade). 

 Departamento de Vigilância Epidemiológica; 

 Departamento de Planejamento e Apoio Técnico. 

 Centro de Atenção Psicossocial — CAPS I; 

 Centro de Assistência Farmacêutica — CAF; 

 Laboratório Municipal. 

 SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). 

 Atenção Domiciliar — AD (Programa “Melhor em Casa”). 

 Central de Regulação de Marcação de Exames e Consultas. 

 TELEMEDICINA (Consultas e Laudos). 

 Tratamento Fora do Domicílio — TFD. 

 Relação de PSF’s (Postos de Saúde da Família) Zona Urbana / Rural. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — SMS 

Responsável: Irailde Gonçalves Bizarrias 

Horário de Atendimento: das 8 h ás 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rua 07 de Setembro, 40 – Bairro: Centro.  

CEP: 68.590-000. 

E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          É atribuição da Secretária Municipal de Saúde atuar como gestora local do Sistema Único de Saúde 

(SUS), sendo responsável pela elaboração e manutenção de políticas de saúde, além de planejar, prestar e fiscali-

zar o atendimento médico ambulatorial preventivo, curativo e de urgência, adotar medidas de proteção à criança e à 

maternidade, executar e apoiar ações que visem o controle e a erradicação de doenças transmissíveis, executar 

ações de vigilância sanitária e epidemiológicas, entre outras.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Secretaria Municipal de Saúde é independente de agendamento ou outras formalidades, 

pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, após contato todos serão encaminhados para os respectivos departamentos  

visando um excelente atendimento para com a comunidade. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99119.4385 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br/ saúde.jacunda@hotmail.com 

 Presencial: Rua 07 de Setembro, 40 – Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre imediatamente, tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta de-

pendendo da complexibilidade do procedimento . 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Saúde por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta-

das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelos telefones (94) 3345.1553 e o (94) 99303.9294 , ouvidoriasmsjacunda@gmail.com. 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — SMS 

4. Outros 

4.1– Hospital Municipal “Maria Cecília Oliveira”. 

          É atribuição do Diretor do Hospital Municipal “Maria Cecília Oliveira” atuar no acompanhamento especi-
alizado no conjunto de ações, práticas, conhecimentos e serviços de saúde realizados em ambiente ambulatorial do 
Hospital para produção dos cuidados na média complexidade envolvendo atendimentos de urgência e emergência, 
maternidade e referenciamento através de regulação para alta complexidade. Apresenta todo o apoio gerencial, 
logístico, técnico, administrativo e estoque de materiais e medicamentos na qualidade de prestação de atendimento 
ao cidadão  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Hospital Municipal “Maria Cecília Oliveira é prestado conforme a necessidade, que após a 

recepção e encaminhado ao serviço de enfermagem para triagem, que em seguida encaminha ao médico para ava-

liação e procedimentos.  

Principais etapas e Serviços ofertados: 

          O acesso do serviço acontece imediatamente após triagem, com encaminhamento para o devido atendimento e os servi-

ços ofertados são os seguintes: 

1) Administração de medicamentos na atenção especializada; 

2) Atendimento de paciente em cuidados paliativos; 

3) Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada; 

4) Acidentes com animais peçonhentos; 

5) Ambulatório de Hematologia; 

6) Assistência de Medicamentos Excepcionais/Alto Custo/Componente Especializado da Assistência farmacêutica; 

7) Assistência Medicamentos da Atenção Especializada—Assistência Farmacêutica; 

8) Serviço de atenção ao pré-natal, parto e nascimento; 

9) Atendimento Ambulatorial nas Especialidades Médicas; 

10) Atendimento Cardiológico Adulto; 

11) Atendimento a pacientes, Portadores ou com Hipótese Diagnóstica de Doenças Infecciosas e Parasitárias; 

12) Atendimento a vítimas de Violência Sexual; 

13) Acompanhamento e tratamento de doenças ou condições clínicas crônicas; 

14) Atenção à saúde de pessoas privadas de liberdade; 

15) Atendimento e acompanhamento de pacientes acometidos por doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais; 

16) Atividade educativa ou orientação em grupo na atenção especializada; 

17) Cirurgias ambulatoriais com anestesia; 

18) Cirurgias Eletivas; 

19) Coleta de material para exame complementar ao diagnóstico, por meio de punção ou biópsia; 

20) Diagnóstico por imagem. 

 Responsável: Bruno Pinheiro Dal Col. 

 Endereço: Rua Jatobal, 84 — Bairro: Centro — SMS. 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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Descrição do Serviço: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — SMS 

4. Anexos 

4.1– Hospital Municipal “Maria Cecília Oliveira”. (continuação) 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99190.5367 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br/ saúde.jacunda@hotmail.com 

 Presencial: Rua Jatobal, 84 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com encaminhamento imediato 

para atendimento. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Hospital Municipal “Maria Cecília Oliveira” por telefone, celular, e-mail ou presencial de se-

gunda a domingo, 24 horas por dia. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelos telefones (94) 3345.1553 e o (94) 99303.9294 , ouvidoriasmsjacunda@gmail.com. 

www.jacunda.pa.gov.br 
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 Responsável: Bruno Pinheiro Dal Col. 

 Endereço: Rua Jatobal, 84 — Bairro: Centro — SMS. 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — SMS 

4. Outros 

4.2 – Relação de PSF’s (Postos de Saúde da Família) Zona Urbana. 

          Constitui-se no primeiro nível de atenção e principal porta de entrada no sistema de saúde, ordenadora e 
coordenadora do cuidado  do conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção 
e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação 
de saúde da coletividade.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço é prestado conforme a necessidade, em uma das unidades da zona urbana que agenda o atendi-

mento com dia e horário marcado. Ao chegar a unidade no dia marcado o paciente é avaliado por uma profissional 

de enfermagem, que após uma breve avaliação irá encaminhar o paciente ao profissional médico que dará prosse-

guimento no atendimento. 

Relação de Postos de Saúde da Família (Unidades Básicas): 

• PSF VILA RASTEIRO — Rua Airton Senna, s/n — Bairro: José Rasteiro 

             Responsável: Enfº Jaime Alves Carrias; Fone: (94) 99303.8099; 

• PSF ALTO PARAÍSO I — Rua Espirito Santo, s/n — Bairro: Alto Paraíso 

             Responsável:  Enfª. Marta Alice Sá Jorge; Fone: (94) 99184.8501; 

• PSF INDUSTRIAL — Rua Paralâminas, 101 — Bairro: Industrial 

             Responsável: Enfª Camila Tiburco Figueiredo Borges; Fone: (94) 99148.9788; 

• PSF CIDADE NOVA — Rua Elza Miranda, 210 — Bairro: Cidade Nova 

            Responsável: Enfª. Lorena Tuanny de Souza Leitão Magalhães Passos; Fone (94) 99210.6647; 

• PSF BOA ESPERANÇA — Rua Elza Miranda, 210 — Bairro: Cidade Nova 

            Responsável: Enfª. Grazielly Brito da Costa; Fone: (62) 99843.5294; 

• PSF DILSON ALMEIDA — Rua Elza Miranda, 210 — Bairro: Cidade Nova 

            Responsável: Enfª. Aldenice Gomes Ribeiro; Fone: (94) 99190.7438; 

• PSF VALDETE A. DE ALMEIDA — Rua Elza Miranda, 210 — Bairro: Cidade Nova 

            Responsável: Enfª. Maria Raylane dos Santos Azevedo Cardozo; Fone: (94) 99239.0809; 

• PSF DANIEL DE SOUZA VAZ — Rua Elza Miranda, 210 — Bairro: Cidade Nova 

            Responsável: Enfª. Renata Adriana Freitas Santos; Fone: (94) 9211.1543; 

• PSF ALTO PARAÍSO II — Rua Elza Miranda, 210 — Bairro: Cidade Nova 

            Responsável: Enfª. Gabriella Bona; Fone: (94) 99108.0758; 

• PSF BELA VISTA — Rua Elza Miranda, 210 — Bairro: Cidade Nova 

            Responsável: Enfª. Neusarina Santos Barros Vasconcelos; Fone (94) 99202.6486; 

• PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde) — Rua Teotônio Vilela, 75 — Bairro: Centro 

            Responsável: Enfº. Davidson de Sousa Braga; Fone: (94) 99179.5358. 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

Descrição do Serviço: Atendimento na Atenção Primária. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelos telefones (94) 3345.1553 e o (94) 99303.9294 , ouvidoriasmsjacunda@gmail.com. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — SMS 

4. Outros 

4.3 – Relação de PS’s (Postos de Saúde Meio Rural ) Zona Rural. 

          Constitui-se no primeiro nível de atenção e principal porta de entrada no sistema de saúde, ordenadora e 
coordenadora do cuidado  do conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção 
e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação 
de saúde da coletividade.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço é prestado conforme a necessidade, em uma das unidades da zona rural que tem atendimento de 

um profissional de enfermagem, que atende demanda espontânea, realiza atendimentos de primeiros socorros, 

imunização, curativos, aferição de temperatura, pressão e glicose, anota os relatos de anamnese, sintomas na ficha 

ou referência para atendimento médico. O médico faz atendimento programado periodicamente na unidade rural, 

caso seja necessário atendimento médico imediato, os casos são encaminhados imediatamente para unidades da 

zona urbana. 

Relação de Postos de Saúde Meio Rural (Unidades Básicas): 

• POSTO DE SAÚDE VILA PAGÉ — Vila Pagé — Zona Rural 

             Responsável:  

• POSTO DE SAÚDE SANTA ROSA — Vila Santa Rosa, Estrada do Lago — Zona Rural 

             Responsável: Lorrana Rutiely Rosa Oliveira; Fone: (94) 99294.4002 

www.jacunda.pa.gov.br 
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Descrição do Serviço: Atendimento na Atenção Primária. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelos telefones (94) 3345.1553 e o (94) 99303.9294 , ouvidoriasmsjacunda@gmail.com. 

1) Imunização; 

2) Atendimento Clínico na Atenção Primária; 

3) Atenção à Saúde do Adolescente; 

4) Atenção à Saúde da Criança; 

5) Atendimento Médico de Pré-Natal; 

6) Atendimento Odontológico; 

7) Atenção Domiciliar; 

8) Consulta e acompanhamento realizados por profissional de nível superior; 

9) Exames diagnósticos na Atenção Primária; 

10) Práticas Integrativas e Complementares; 

11) Ações Comunitárias. 

Principais Serviços ofertados (Zona Urbana / Zona Rural): 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — SMS 

4. Outros 

4.3 – Relação de PS’s (Postos de Saúde Meio Rural ) Zona Rural. 

          Constitui-se no primeiro nível de atenção e principal porta de entrada no sistema de saúde, ordenadora e 
coordenadora do cuidado  do conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção 
e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação 
de saúde da coletividade.  

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

Descrição do Serviço: Atendimento na Atenção Primária: 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelos telefones (94) 3345.1553 e o (94) 99303.9294 , ouvidoriasmsjacunda@gmail.com. 

12) Atividades educativas, terapêuticas e de orientação à população; 

13) Atividades físicas, educativas e de orientação à população; 

14) Visita Domiciliar ou Institucional; 

15) Atenção à Saúde da Mulher; 

16) Atenção à Saúde de pessoas com doenças transmissíveis epidemiologicamente relevantes para ao país; 

17) Atenção à Saúde do Idoso; 

18) Atenção à Saúde dos Adultos; 

19) Atenção à Saúde mental, álcool e outras drogas; 

20) Educação em Saúde sobre uso racional de medicamentos; 

21) Medicamentos Básicos — Assistência Farmacêutica; 

22) Atenção à Saúde da pessoa com deficiência. 

Principais Serviços ofertados (Zona Urbana / Zona Rural): (Continuação) 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99179.5358 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br/ saúde.jacunda@hotmail.com 

 Presencial: No endereço dos Postos de Saúde na Zona Urbana e Zona Rural  

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre imediatamente, tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta de-

pendendo da complexibilidade do procedimento . 

Formas de prestação: 

          Solicitar nos Postos de Saúde por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta das 08 h às 12 

h e de 14 h às 18 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 
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4. Outros 

4.4 – SAMU 192 — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 

          Realiza atendimentos de urgência e emergência em qualquer lugar, residências, locais de trabalho e vias 
públicas. O socorro começa a partir de ligação para o número 192, a ligação e recebida por um técnico que identifi-
ca a emergência e faz o diagnóstico da situação e inicia o atendimento no mesmo instante, orientando o paciente, 
ou pessoa que fez a chamada, sobre as primeiras ações. Compreende o acolhimento das necessidades agudas 
dos usuários, por meio do serviço após acolhimento segue as respectivas centrais de regulação e das portas de 
entrada hospitalares de urgência, de acordo com a classificação de risco, realiza-se o transporte necessário e ade-
quado ao atendimento, consultas, procedimentos diagnósticos, assistência farmacêutica, assistência hemoterápica, 
procedimentos terapêuticos clínicos e cirúrgicos, acompanhamento do tratamento necessário e orientação para alta 
e/ou encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade e/ou de maior tempo de permanência. 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

Descrição do Serviço: Atendimento de Urgência e Emergência. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelos telefones (94) 3345.1553 e o (94) 99303.9294 , ouvidoriasmsjacunda@gmail.com. 

Canais de comunicação: 

 Telefone (Central de Atendimento): 192 

 Telefone / Celular: vivo(94) 99180.2120 / claro(94) 98440.9675 / Tim (94) 98191.2550 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br/ saúde.jacunda@hotmail.com 

 Presencial: Base Descentralizada do SAMU, Rua Bahia, 45 B — Bairro: Eletronorte.  

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre imediatamente, tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta de-

pendendo da complexibilidade do procedimento . 

Formas de prestação: 

          Solicitar na Base Descentralizada do SAMU por telefone, celular, e-mail ou presencial 24 h por dia, nos 

sete dias da semana. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

 Responsável: Ana Paula dos Santos Lima. 

 Endereço: Rua Bahia, 45 b — Bairro Eletronorte — Base Des-

centralizada do SAMU. 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br 
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4. Outros 

4.4 – Atenção Domiciliar — AD (Programa “Melhor em Casa”). 

          Nova modalidade de atendimento de atenção à saúde, complementando os já existentes, mais caracteriza-
do por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas 
em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde. O objetivo princi-
pal e levar atendimento médico às casas de pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes 
crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica, evitando internações hospitalares desnecessárias e as 
filas dos serviços de urgência e emergência. 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

Descrição do Serviço: Atendimento Domiciliar — AD (Programa “Melhor em Casa”: 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelos telefones (94) 3345.1553 e o (94) 99303.9294 , ouvidoriasmsjacunda@gmail.com. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99140.4273 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br/ saúde.jacunda@hotmail.com 

 Presencial: Rua Minas Gerais, s/n — Bairro: Centro.  

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre imediatamente, tão logo a demanda venha a ser solicitada com os técnicos 

avaliando a real necessidade de inclusão do paciente no programa. 

Formas de prestação: 

          Solicitar no Programa “Melhor em Casa” por telefone, celular, e-mail ou presencial durante toda a semana 

de segunda a sexta das 8 h às 12 h e das 14 h às 18 h. O atendimento nos finais de semana e feriados se restringe 

aos casos de pacientes específicos. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

 Responsável: Thatyane Feitosa Lima. 

 Endereço: Rua Minas Gerais, s/n — Bairro: Centro. 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Programa “Melhor em Casa” é prestado conforme a demanda surgida pelos postos de saúde 

que fazem uma avaliação da necessidade ou não da prestação do serviço.  

Principais etapas do Serviço: 

          O paciente procura a unidade básica onde costuma ser atendido, para fazer o cadastro que indica um cuida-

dor, que é a referência da família para as equipes do programa no desenvolvimento das ações e ensinamentos da 

hábitos saudáveis de vida, como: alimentação balanceada, prática regular de atividades físicas, convivência social 

estimulante, atividade ocupacional prazerosa e mecanismos para reduzir o estresse. 



 

 52 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — SMS 

4. Outros 

4.5 – Central de Regulação de Marcação de Exames e Consultas. 

          Atua na regulação das solicitações de tratamento de saúde para o usuário referenciado às especialidades 
médicas, exames e procedimentos de média e alta complexidade dentro e fora do município, atendendo casos refe-
renciados da rede de atenção, para as especialidades que ofertamos no município como psiquiatria, odontologia, 
ginecologia, cardiologia, ortopedia e oftalmologia, e ainda, através da TELEMEDICINA ofertamos consultas e emis-
são de Laudos (Cardiologia, Neuropediatra, Neurologia, Endócrino, Alergista, Psiquiatra, Urologia, Pneumologia, 
Gastroenterologia, Dermatologia e Ginecologia. 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

Descrição do Serviço: 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelos telefones (94) 3345.1553 e o (94) 99303.9294 , ouvidoriasmsjacunda@gmail.com. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99270.9569 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br/ saúde.jacunda@hotmail.com 

 Presencial: Rua 7 de setembro, 40 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre imediatamente, tão logo a demanda venha a ser solicitada com os técnicos 

avaliando a real necessidade de inclusão do paciente na regulação para encaminhamento. 

Formas de prestação: 

          Solicitar na Central de Regulação, por telefone, celular, e-mail ou presencial durante toda a semana de 

segunda-feira à sexta-feira das 8:00h às 14:00h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

 Responsável: Celeste Guimarães Silva. 

 Endereço: Rua 7 de Setembro, 40 — Bairro Centro — Jacundá 

Pa. 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Central de Regulação é prestado conforme a demanda surgida pelos postos de saúde que 

fazem uma avaliação da necessidade ou não da prestação do serviço.  

Principais etapas do Serviço: 

          O paciente procura a unidade básica onde costuma ser atendido, em seguida é verificado se o município 

oferece o serviço, caso não, e encaminhado a Central de Regulação para a regulação do serviço onde for possível. 
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4. Outros 

4.6 – Tratamento Fora do Domicílio — TFD. 

          Atua na regulação das solicitações de tratamento de saúde com necessidade comprovada de tratamento 
fora do domicilio, garantindo assim uma assistência de melhor qualidade, tendo como agente apoiador o Serviço 
Social para fomentar ações com qualidade de atendimento ao usuário, esclarecendo dúvidas e dando o suporte 
aos pacientes nas diversas fases do tratamento junto aos serviços da rede intermunicipal. Estabelece as normas e 
prioriza o atendimento de acordo com a urgência dos casos, controlando as atividades e procedimentos realizados, 
sempre no intuito da melhoria na qualidade de atendimento dos pacientes. 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

Descrição do Serviço: 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelos telefones (94) 3345.1553 e o (94) 99303.9294 , ouvidoriasmsjacunda@gmail.com. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99152.4766 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br/ saúde.jacunda@hotmail.com 

 Presencial: Rua 7 de setembro, 40 — Bairro: Centro — Jacundá Pa  

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre imediatamente, tão logo a demanda venha a ser solicitada com os técnicos 

avaliando a real necessidade de inclusão do paciente na regulação do TFD para encaminhamento.  

Formas de prestação: 

          Solicitar no Tratamento Fora do Domicílio — TFD, por telefone, celular, e-mail ou presencial durante toda 

a semana de segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

 Responsável: Aurinalda  Silva de Souza. 

 Endereço: Rua 7 de Setembro, 40 — Bairro: Centro. 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Tratamento Fora do Domicílio — TFD é prestado conforme a demanda surgida pelos postos 

de saúde que fazem uma avaliação da necessidade ou não da prestação do serviço.  

Principais etapas do Serviço: 

          O paciente procura a unidade básica onde costuma ser atendido, em seguida é verificado se o município 

oferece o serviço, caso não, e encaminhado ao Tratamento Fora do Domicílio — TFD para a regulação do servi-

ço na rede intermunicipal de saúde. 
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2. Departamentos 

2.1- Departamento de Vigilância Sanitária (Vigilância em Saúde). 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Vigilância Sanitária (Vigilância em Saúde) atuar nas ações 
sanitárias, desenvolvendo metas e instrumentos para realizar inspeções, controle de qualidade e estratégias técni-
co operacionais de saneamento, abrangendo o controle de bens de consumo e as prestações de serviços que se 
relacionem, direta ou indiretamente com a saúde.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Vigilância Sanitária (Vigilância em Saúde) é prestado conforme a deman-

da e o planejamento anual de fiscalizações segundo a legislação vigente.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso do serviço acontece após solicitação da comunidade observados situações de risco a saúde, com 

fiscalização “in loco” com equipe de vigilância em saúde. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (71) 99988.6025 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br/ saúde.jacunda@hotmail.com 

 Presencial: Rua 10 de julho, s/n — Bairro: N S Aparecida. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com os prazos e a legis-

lação pertinente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Vigilância Sanitária (Vigilância em Saúde), por telefone, celular, e-mail ou 

presencial de segunda-feira a sexta-feira das 08:00hs às 14:00hs. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Lícia Conceição Souza. 

 Endereço: Sala do Depto de Vigilância Sanitária (Vigilância em 

Saúde) — SMS. 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 
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4. Outros 

4.7 – Centro de Atenção Psicossocial — CAPS I. 

          O Centro atua na prestação de serviços de atenção à saúde mental que atende pessoas com transtornos 
mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes de uso de crack, álcool e outras drogas de 
todas as faixas etárias. Conta com diversos profissionais como Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Médico Psiquia-
tra e Generalista, Enfermeiro, Assistente Social e Técnico em Enfermagem. 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

Descrição do Serviço: 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelos telefones (94) 3345.1553 e o (94) 99303.9294 , ouvidoriasmsjacunda@gmail.com. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99149.0535 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br/ saúde.jacunda@hotmail.com 

 Presencial: Rua Duque de Caxias, 130 — Bairro: Centro.  

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre imediatamente, tão logo a demanda venha a ser solicitada com os técnicos 

avaliando a real necessidade do tratamento e o referido profissional. 

Formas de prestação: 

          Solicitar no Centro de Atenção Psicossocial — CAPS I por telefone, celular, e-mail ou presencial durante 

toda a semana de segunda a sexta das 8 h às 12 h e das 14 h às 18 h. Em caso de crise, os familiares devem acio-

nar o SAMU 192, e o serviço móvel encaminhará o usuário para a atenção especializada. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

 Responsável: Andressa de Oliveira Gusmão. 

 Endereço: Rua Duque de Caxias, 130 — Bairro Centro. 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Centro de Atenção Psicossocial — CAPS I é prestado conforme a demanda surgida pelos 

postos de saúde que fazem uma avaliação da necessidade ou não da prestação do serviço.  

Principais etapas do Serviço: 

          O paciente procura a unidade básica onde costuma ser atendido ou vem direto ao Centro de Atenção Psi-

cossocial — CAPS I para ser atendido. 
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4. Outros 

4.8 – Centro de Assistência Farmacêutica — CAF. 

          O Centro atua como responsável pela dispensação de medicamentos do sistema de saúde constituído pelas 
etapas de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição nas ações da atenção à saúde. Com lo-
cais adequados para logística e armazenamento e controle, sendo que o paciente recebe atendimento personaliza-
do por profissionais qualificados para orientar sobre os cuidados com a saúde e o uso correto dos medicamentos. 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

Descrição do Serviço: 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelos telefones (94) 3345.1553 e o (94) 99303.9294 , ouvidoriasmsjacunda@gmail.com. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99241.8668 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br/ saúde.jacunda@hotmail.com 

 Presencial: Rua 7 de setembro, 43 — Bairro: Centro.  

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre imediatamente, tão logo a demanda venha a ser solicitada com os técnicos 

avaliando a real necessidade do remédio e dando todas as instruções de uso e cuidados com a saúde. 

Formas de prestação: 

          Solicitar no Centro de Assistência Farmacêutica — CAF, por telefone, celular, e-mail ou presencial duran-

te toda a semana de segunda a sexta das 8 h às 18 h. Em caso de crise, os familiares devem acionar o SAMU 192, 

e o serviço móvel encaminhará o usuário para a atenção especializada. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

 Responsável: Debora Meireles Quaresma. 

 Endereço: Rua 7 de setembro, 43 — Bairro Centro. 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Centro de Assistência Farmacêutica — CAF é prestado conforme a demanda surgida pelos 

profissionais de saúde que encaminham as receitas para disponibilização dos medicamentos disponíveis.  

Principais etapas do Serviço: 

          O paciente procura a unidade básica onde costuma ser atendido ou vem direto ao Centro de Assistência 

Farmacêutica — CAF para ser atendido conforme a prescrição médica recebida dentro da lista de remédios dispo-

níveis pelo programa. 
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4. Outros 

4.9 – Laboratório Municipal. 

          O Laboratório Municipal de análises clínicas, realiza exames médicos gratuitos para fins de diagnósticos, o 
atendimento estende-se a toda a população e através da rede de atenção à saúde. 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 

Descrição do Serviço: 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelos telefones (94) 3345.1553 e o (94) 99303.9294 , ouvidoriasmsjacunda@gmail.com. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99199.4439 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br/ saúde.jacunda@hotmail.com 

 Presencial: Rua Jatobal, s/n — Bairro: Centro.  

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre imediatamente, tão logo a demanda venha a ser solicitada com os técnicos 

avaliando a necessidade do exame. 

Formas de prestação: 

          Solicitar no Laboratório Municipal, por telefone, celular, e-mail ou presencial durante toda a semana de 

segunda a sexta das 7 h às 18 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

 Responsável: Wanessa Sanay de Oliveira Florêncio. 

 Endereço: Rua Jatobal, s/n — Bairro Centro. 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Laboratório Municipal é prestado conforme a demanda surgida pelos profissionais de saúde e 

ou pelos pacientes que vem solicitar os exames disponíveis pela atenção à saúde.  

Principais etapas do Serviço: 

          O paciente procura a unidade básica onde costuma ser atendido ou vem direto ao Laboratório Municipal 

para ser atendido conforme a prescrição médica recebida para recepção e marcação da coleta para realizar o exa-

me. 
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2. Departamentos 

2.2- Departamento de Vigilância Epidemiológica (Vigilância em Saúde). 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica (Vigilância em Saúde) atuar 
nas ações que proporcionem o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determi-
nantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle de doenças ou agravos.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Vigilância Epidemiológica (Vigilância em Saúde) é prestado conforme a 

demanda e o planejamento anual de acompanhamento das mudanças determinantes e condicionantes da saúde 

individual e coletiva.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso do serviço acontece após solicitação da comunidade observados situações de risco a saúde, com 

fiscalização “in loco” com equipe de vigilância epidemiológica em saúde. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (71) 99988.6025 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br/ saúde.jacunda@hotmail.com 

 Presencial: Rua 10 de julho, s/n — N S Aparecida. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com os prazos e a legis-

lação pertinente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Vigilância Epidemiológica (Vigilância em Saúde), por telefone, celular, e-

mail ou presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Lícia Conceição Souza. 

 Endereço: Sala do Depto de Vigilância Epidemiológica 

(Vigilância em Saúde) — SMS. 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 



 

 59 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — SMS 

2. Departamentos 

2.3- Departamento de Planejamento e Apoio Técnico (Vigilância em Saúde). 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Planejamento e Apoio Técnico (Vigilância em Saúde) atu-
ar nas ações de gestão dos setores que darão suporte a estrutura do sistema municipal de saúde, abrangendo ser-
viços administrativos, financeiros, contábil e de apoio à operacionalização dos programas de saúde pública, apoian-
do  as demandas advindas do Conselho Municipal de Saúde.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Planejamento e Apoio Técnico (Vigilância em Saúde) é prestado confor-

me a demanda e o planejamento anual de acompanhamento da gestão municipal de saúde.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso do serviço acontece após solicitação dos departamentos da saúde com apoio e suporte para reso-

lução dos problemas . 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99168.9832 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br/ saúde.jacunda@hotmail.com 

 Presencial: Rua 10 de julho, s/n — Bairro: N S Aparecida. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Planejamento e Apoio Técnico (Vigilância em Saúde), por telefone, celu-

lar, e-mail ou presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Maria Elizangela Costa Ferreira. 

 Endereço: Sala do Depto de Planejamento e Apoio Técnico 

(Vigilância em Saúde) — SMS. 

 E-mail: sms@jacunda.pa.gov.br 
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Introdução 

 
          À Secretaria Municipal de Habitação Social e Terras Patrimoniais é o instrumento 

de regularização fundiária urbana e rural, com a emissão de títulos definitivos de propriedades e 

vistorias para medição de lotes, bem como, regulamentação, fiscalização e implantação de no-

vos loteamentos no município. Regulamentação e escrituração de imóveis urbanos e rurais para 

emissão do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), aforamentos, certidões e decla-

rações. No âmbito da habitação, estamos buscando constantemente a garantia da população, 

principalmente a de baixa renda, o acesso a habitação digna através do programa federal de ha-

bitação de interesse social, sempre em consonância com a política nacional de desenvolvimento 

urbano e seus diversos instrumentos de implementação. 

 

 

Estrutura Organizacional 
 

 

  Departamento de Fiscalização, Controle e Licenciamento; 

 Departamento Técnico de Regularização Fundiária; 

 Departamento de Cadastro Imobiliário e Titulação; 

 Departamento do Programa de Habitação Social. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL E TERRAS PATRIMONIAIS — SEHAT 

Responsável: Neusilene de Souza Costa 

Horário de Atendimento: das 8 h às 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rua Teotônio Vilela, 26 – Centro Atendimento ao Cidadão — 
Bairro: Centro. 

CEP: 68.590-000. 

E-mail: sehat@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          É atribuição da Secretária Municipal de Habitação Social e Terras Patrimoniais executar o programa de 

urbanização das áreas do município, desenvolver programas de regularização e emissão de títulos definitivos, fis-

calizar a ocupação de áreas irregulares, manter o cadastro imobiliário municipal atualizado, bem como, manter e 

atualizar a planta cadastral da cidade identificando as áreas alienadas e legalizadas, atualizar e implantar o progra-

ma de habitação de interesse social com parceiras do Governo Federal e Estadual. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Secretaria Municipal de Habitação Social e Terras Patrimoniais é independente de agen-

damento ou outras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, após contato todos serão encaminhados aos seus respectivos departamen-

tos para atendimento das solicitações de acordo com a legislação vigente. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99160.2834 

 E-mail: sehat@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Teotônio Vilela, 26 – Centro Atendimento ao Cidadão — Bairro Centro.  

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta de acordo com a 

legislação vigente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Habitação Social e Terras Patrimoniais por telefone, celular, e-mail 

ou presencial de segunda a sexta das 8: h às 14h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito, com custo no caso de emissão e certificação de atos de regularização de IPTU. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABIT. SOCIAL E TERRAS PATRIMONIAIS — SEHAT 

2. Departamentos 

2.1- Departamento de Fiscalização, Controle e Licenciamento. 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Fiscalização, Controle e Licenciamento a responsabilida-
de pela análise e acompanhamento técnico do complexo habitacional municipal, vistoriando as áreas e subsidiando 
as informações através de relatórios mensais de controle e fiscalização, promovendo a implementação de diretrizes 
da política de habitação e terras patrimoniais em conformidade com o plano diretor e legislação vigente.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Fiscalização, Controle e Licenciamento é executado conforme a legisla-

ção, planejamento e prazos estabelecidos na legislação de ocupação de solo e legislações complementares.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento dentro dos preceitos da legis-

lação vigente. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99158.0977 

 E-mail: sehat@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Teotônio Vilela,  26 — Centro Atendimento ao Cidadão — Bairro Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com os prazos e a legis-

lação pertinente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Fiscalização, Controle e Licenciamento, por telefone, celular, e-mail ou 

presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Olga Pereira Souza. 

 Endereço: Sala do Depto de Fiscal., Controle e Licenciamento — SEHAT. 

 E-mail: sehat@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABIT. SOCIAL E TERRAS PATRIMONIAIS — SEHAT 

2. Departamentos 

2.2- Departamento Técnico de Regularização Fundiária. 

          É atribuição do Diretor do Departamento Técnico de Regularização Fundiária é responsável pelo contro-
le e controle da ações voltadas a regularização fundiária, promovendo a demarcação e titulação dos lotes urbanos, 
bem como o levantamento sistemático dos bens dominiais do município, identificar áreas alienadas e promover o 
desenvolvimento de ações de regularização relativas a incorporação, desapropriação, doação dentro da legislação 
vigente em cumprimento as ações descritas no plano diretor municipal. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento Técnico de Regularização Fundiária é executado conforme a legislação, pla-

nejamento e prazos estabelecidos na legislação de Regularização Fundiária, Ocupação de Solo e Legislações com-

plementares.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento dentro dos preceitos da legis-

lação vigente. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99149.5731 

 E-mail: sehat@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Teotônio Vilela,  26 — Centro Atendimento ao Cidadão — Bairro Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com os prazos e a legis-

lação pertinente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Técnico de Regularização Fundiária, por telefone, celular, e-mail ou pre-

sencial de segunda a sexta das 8h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Silvano Santos Souza. 

 Endereço: Sala do Depto Técnico de Regularização Fundiária — SEHAT. 

 E-mail: sehat@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABIT. SOCIAL E TERRAS PATRIMONIAIS — SEHAT 

2. Departamentos 

2.3- Departamento de Cadastro Imobiliário e Titulação. 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Cadastro Imobiliário e Titulação a responsabilidade pelo 
controle e planejamento das atividades cadastrais e de titulação, mantendo o cadastro imobiliário sempre atualiza-
do, regulamentando a titulação de áreas de terras patrimoniais e de expansão urbana, bem como mantendo a plan-
ta cadastral do município sempre atualizada com as terras identificadas como alienadas e legalizadas, com o acom-
panhamento e execução do programa de urbanização descrito no plano diretor municipal. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Cadastro Imobiliário e Titulação é executado conforme a legislação, plane-

jamento e prazos estabelecidos na legislação de Regularização Fundiária, Ocupação de Solo e Legislações com-

plementares.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento dentro dos preceitos da legis-

lação vigente. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99239.4972 

 E-mail: sehat@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Teotônio Vilela,  26 — Centro Atendimento ao Cidadão — Bairro Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com os prazos e a legis-

lação pertinente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Cadastro Imobiliário e Titulação, por telefone, celular, e-mail ou presencial 

de segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Alenita Aparecida de Souza Neta. 

 Endereço: Sala do Depto de Cadastro Imobiliário e Titulação — SEHAT. 

 E-mail: sehat@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABIT. SOCIAL E TERRAS PATRIMONIAIS — SEHAT 

2. Departamentos 

2.3- Departamento do Programa de Habitação Social. 

          É atribuição do Diretor do Departamento do Programa de Habitação Social é responsável pela coorde-
nação, planejamento e execução da política de habitação de interesse social, mantendo o levantamento da situa-
ção atual de moradia com ênfase nos bairros onde a situação socioeconômica requer mais investimentos, manter 
cadastros atualizados de pessoas de baixa renda para utilização nos programas de habitação desenvolvidos pelo 
município, criando assim, condições de melhor moradia para os cidadãos. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento do Programa de Habitação Social é executado conforme a legislação, plane-

jamento e prazos estabelecidos na legislação de Habitação de Interesse Social e Legislações complementares.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento dentro dos preceitos da legis-

lação vigente e quando houver Programas de Habitação de Interesse Social em andamento no município. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99146.1300 

 E-mail: sehat@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Teotônio Vilela,  26 — Centro Atendimento ao Cidadão — Bairro Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com os prazos e a legis-

lação pertinente, conforme programas de habitação de interesse social em andamento. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento do Programa de Habitação Social, por telefone, celular, e-mail ou presencial 

de segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Marcelo Oliveira Souza. 

 Endereço: Sala do Depto do Programa de Habitação Social — SEHAT. 

 E-mail: sehat@jacunda.pa.gov.br 
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Introdução 

 

          À Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres tem como princípio 
a emancipação social e econômica da mulher, ampliando e desenvolvendo projetos essenciais 
na perspectiva do seu empoderamento e a conscientizando sobre seu papel essencial no con-
texto político, social e familiar. Tem como objetivo ser referência para o desenvolvimento de polí-
ticas públicas para as mulheres, contribuindo para o seu despertar quanto ao protagonismo do 
seu papel na sociedade. As ações da Secretaria são pautadas pelos valores de: igualdade de 
gênero, respeito, cooperação e compromisso com os direitos das mulheres. 

 

 

Estrutura Organizacional 
 

 

 

 Departamento de Controle Social; 

 Centro de Referência “MARIA DO PARÁ”; 

 Casa Abrigo; 

 Espaço Mulher Cidadã. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES—SEPOM 

Responsável: Maria Marta Souza Costa 

Horário de Atendimento: das 8 h às 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rua Alacid Nunes, 669 – Bairro: Centro.  

CEP: 68.590-000. 

E-mail: sepom@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          É atribuição da Secretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres elaborar, fazer cumprir a 

execução da políticas públicas, mantendo um intercâmbio com as demais secretarias municipais, órgãos colegiados 

e entidades não governamentais, elaborar e incentivar projetos que viabilizem o crescimento e o desenvolvimento 

sustentável do município, especialmente no segmento feminino, elaborar e manter atualizado cadastro de entidades 

não governamentais que tenham finalidades estatutárias à defesa e o apoio ao segmento feminino, bem como ela-

borar calendário de eventos socioculturais e cívicos, incentivando a criação de programas e projetos voltados para 

o segmento feminino, entre outros. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres é independente de agenda-

mento ou outras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, após contato todos serão encaminhados para atendimento de acordo com a 

legislação vigente e setores propícios a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99156.6974 

 E-mail: sepom@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Alacid Nunes, 669 — Bairro: Centro  

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 di-

as, podendo ser prorrogado por mais 10 dias caso seja necessário e de acordo com a legislação especifica nas 

áreas de atuação. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres por telefone, celular, e-mail ou 

presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES — SEPOM 

2. Departamentos 

2.1- Departamento de Controle Social. 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Controle Social a responsabilidade pela elaboração de es-
tudos, projetos e execução de agenda de controle social, visando incentivar e implementar as políticas públicas pa-
ra as mulheres no terceiro setor, cadastrar e manter atualizados banco de dados das instituições públicas e não 
governamentais que realizam atividades em defesa dos direitos e ao fomento de investimentos no setor feminino, 
bem como apoiar as iniciativas de captação de recursos financeiros para a melhoria da condição de vida das mu-
lheres. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Controle Social é executado conforme a legislação, planejamento e prazos 

estabelecidos na legislação vigente e Legislações complementares.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento dentro dos preceitos da legis-

lação vigente e no âmbito dos programas sociais em andamento no município para as mulheres. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99290.7030 

 E-mail: sepom@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Alacid Nunes,  669 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com os prazos e a legis-

lação pertinente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Controle Social, por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a 

sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Eliane Nascimento Pinto. 

 Endereço: Sala do Depto de Controle Social — SEPOM. 

 E-mail: sepom@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES — SEPOM 

4. Outros 

4.1– Centro de Referência “MARIA DO PARÁ”. 

          É atribuição da Diretora do Centro de Referência “MARIA DO PARÁ” recepcionar e dar atendimento a 
todas as mulheres vítimas de violência, dando a sua devida atenção e encaminhamento para as demandas. Elabo-
rando relatórios com as estatísticas de eventos ocorridos mensalmente, bem como prestar todo o apoio para a rein-
tegração das mulheres violentadas no meio da sociedade. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Centro de Referência “MARIA DO PARÁ” é executado imediatamente com todos os protoco-

los necessários para o atendimento da mulher que sofreu algum tipo de violência doméstica ou se encontra em ris-

co ou vulnerabilidade.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento por mulheres que estejam em 

risco ou vulnerabilidade. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99156.6974     -     Disque Denúncia: 180 

 E-mail: sepom@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Alacid Nunes,  669 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com os prazos e a legis-

lação pertinente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Centro de Referência “MARIA DO PARÁ” por telefone, celular, e-mail ou presencial de segun-

da a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Adriana Vidal Almeida. 

 Endereço: Centro de Referência “MARIA DO PARÁ” — SEPOM. 

 E-mail: sepom@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES — SEPOM 

4. Outros 

4.2 – Casa Abrigo. 

          É atribuição da Diretora da Casa Abrigo recepcionar, atender e dar alojamento provisório a todas as mu-
lheres em situação de risco e vulnerabilidade, dando a sua devida atenção e encaminhamento para as demandas e 
interagindo com as demais secretarias e órgãos municipais visando a continuidade do atendimento das mulheres 
recepcionadas na casa.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Casa Abrigo é executado imediatamente com todos os protocolos necessários para o atendi-

mento da mulher que sofreu algum tipo de violência doméstica, esta em risco ou vulnerabilidade.  

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento por mulheres que estejam em 

risco ou vulnerabilidade. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99156.6974 

 E-mail: sepom@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Alacid Nunes,  669 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada de acordo com os prazos e a legis-

lação pertinente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Casa Abrigo por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Maria Marta Souza Costa. 

 Endereço: Casa Abrigo — SEPOM. 

 E-mail: sepom@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES — SEPOM 

4. Outros 

4.3 – Espaço MULHER CIDADÃ. 

          É atribuição da Diretora do Espaço MULHER CIDADÃ a responsabilidade pelo atendimento às mulheres 
visando promover a geração de trabalho e renda, executando atividades voltadas para a promoção de trabalho e 
renda com eventos sociais integrando o setor público com a sociedade civil na busca de alternativas para o fomento 
de recursos direcionados a público feminino, com cursos, palestras e treinamentos. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Espaço MULHER CIDADÃ é executado imediatamente para o atendimento da mulher que bus-

ca uma alternativa de renda para sair do estado de vulnerabilidade. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento por mulheres que estejam em 

risco ou vulnerabilidade. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99290.7030 

 E-mail: sepom@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Alacid Nunes,  669 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Espaço MULHER CIDADÃ por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta  das 8 

h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Eliane Nascimento Pinto. 

 Endereço: Espaço MULHER CIDADÃ — SEPOM. 

 E-mail: sepom@jacunda.pa.gov.br 
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Introdução 

 

          À Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer é responsável por planejar, 
organizar, coordenar, orientar, executar, controlar e fiscalizar as atividades relativas ao desporto, 
cultura e ao lazer; pesquisar, orientar, apoiar e desenvolver a educação física, o desporto, a cul-
tura, a recreação e o lazer, estimulando essas práticas com vistas á expansão potencial existen-
te; administrar, controlar a utilização e zelar pelas praças esportivas do Município; gerir a infra 
estrutura e proteger o patrimônio desportivo; coordenar os agentes envolvidos no desenvolvi-
mento de práticas esportivas e culturais formais e não formais no Município; organizar campeo-
natos, torneios, competições e encontros regionais esportivos de interesse público; atividades 
culturais,  propor e gerir convênios com órgãos, entidades e municípios, em atividades relativas 
ao desporto, cultura e ao lazer; preparar calendários, desenvolver atividades culturais, progra-
mas e guias esportivos e de lazer.  

 

Estrutura Organizacional 
 

 

 

 Departamento de Cultura e Lazer; 

 Departamento de Desporto; 

 Setor de Administração dos Ginásios e Praças Esportivas. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER — SECULT 

Responsável: Fábio de Souza Assunção 

Horário de Atendimento: das 8 h às 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rod PA 150, km 102 — Ginásio Padre Humberto Railland — Bairro: 
Novo Horizonte.  

CEP: 68.590-000. 

E-mail: secult@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          É atribuição do Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Lazer promover e manter atividades cultu-

rais, recreativas, desportivas, folclóricos e cívicos. Apoiar as iniciativas das ligas esportivas e das agremiações es-

portivas e culturais legalmente constituídas no município, na forma da lei; participar efetivamente de eventos patro-

cinados pelo poder público, entre outras atividades relacionadas ao desporto, cultura e lazer.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer é independente de agendamento, mais 

esta vinculado ao planejamento anual das atividades culturais, desportivas e de lazer. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, que deve procurar verificar o planejamento anual que determina os eventos 

oficiais da secretaria, ficando as outras demandas a serem encaminhadas de acordo com sua necessidade. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99213.0380 

 E-mail: secult@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rod Pa 150, km 102 — Ginásio Padre Humberto Railland — Bairro: Novo Horizonte.  

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, observando se sempre o planeja-

mento anual e disponibilidade. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer por telefone, celular, e-mail ou presencial 

de segunda a sexta das 8 h às 14h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER — SECULT 

2. Departamentos 

2.1 – Departamento de Cultura e Lazer. 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Cultura e Lazer pelo controle e planejamento cultural e de 
lazer atuando na execução das ações de manutenção e expansão das manifestações culturais e de lazer, elaborar 
e executar o planejamento de calendário cultural e de lazer, diagnosticando e mantendo atualizado o cadastro geral 
das entidades culturais, esportivas e de lazer, bem como administrar as atividades do Museu Municipal e Biblioteca 
Pública. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Cultura e Lazer é executado imediatamente de acordo com o planejamento 

e calendário anual da Secretaria, dispondo de outros eventos de acordo com a relevância e a disponibilidade. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com o planejamen-

to e calendário anual. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99286.0040 

 E-mail: secult@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rod Pa 150, km 102 — Ginásio Padre Humberto Railland — Bairro: Novo Horizonte. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Cultura e Lazer por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sex-

ta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Ailton Pereira Caldas. 

 Endereço: Sala do Depto de Cultura e Lazer — SECULT. 

 E-mail: secult@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER — SECULT 

2. Departamentos 

2.2 – Departamento de Desporto. 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Desporto a responsabilidade pelo controle do planejamento 
desportivo, atuando na organização e execução das atividades esportivas ofertadas através da elaboração de ca-
lendário próprio, diagnosticar e manter atualizado cadastro geral das entidades desportivas e administrando as ati-
vidades da escolinha de futebol e o centro de formação profissional desportivo. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Desporto é executado imediatamente de acordo com o planejamento e ca-

lendário anual da Secretaria, dispondo de outros eventos de acordo com a relevância e a disponibilidade. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com o planejamen-

to e calendário anual. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99172.9392 

 E-mail: secult@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rod Pa 150, km 102 — Ginásio Padre Humberto Railland — Bairro: Novo Horizonte. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Desporto por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta das 

8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Gilmar dos Santos de Jesus. 

 Endereço: Sala do Depto de Desporto — SECULT. 

 E-mail: secult@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER — SECULT 

3. Setores 

3.1 – Setor de Administração dos Ginásios e Praças Esportivas 

          É atribuição do Chefe do Setor de Administração dos Ginásios e Praças Esportivas a responsabilidade 

da administração e fiscalização do funcionamento dos ginásios e praças esportivas municipais, se responsabilizan-

do em manter a eficiência de suas instalações e a boa qualidade na oferta de seus espaços esportivos. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Setor de Administração dos Ginásios e Praças Esportivas é executado conforme a de-

manda de casos surgidos e de acordo com a disponibilidade. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com o planejamen-

to e calendário anual. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99174.6205 

 E-mail: secult@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rod Pa 150, km 102 — Ginásio Padre Humberto Railland — Bairro: Novo Horizonte. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para o processo. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Setor de Administração dos Ginásios e Praças Esportivas  por telefone, celular, e-mail ou 

presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Gysllennon Cardoso Gonçalves. 

 Endereço: Sala do Setor de Adm. dos Ginásios e Praças Esp. — SECULT. 

 E-mail: secult@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 



 

 77 

Introdução 

 

          À Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agronegócio é responsável por 
coordenar a política de desenvolvimento da Indústria, Comércio e Agronegócio, executando ativi-
dades de apoio a administração dos polos comercial e industrial, promovendo feiras e exposi-
ções, controlando e organizando as atividades do mercado informal, atuantes no setor de servi-
ços, no agronegócio e no setor de geração de mão de obra. Apoiar programas de incentivos 
econômicos e estímulos fiscais, para atrair novos investidores ao município, apresentar projetos, 
programas e atividades para serem desenvolvidas e financiadas pelos fundos municipais de 
acordo com a lei, bem como fomentar políticas de desenvolvimento para as cadeias produtivas 
do município.  

Estrutura Organizacional 
 

 

 

 

          Na busca pelo desenvolvimento e a reconstrução de nossa economia, buscamos parcerias 

para estabelecer a retomada do nosso crescimento, seja ele nas cadeias produtivas da indústria, 

do comercio e do agronegócio. Estamos buscando sempre novas ações de conhecimento e qua-

lificação para o incentivo dos atuais empreendedores e de novos que possam buscar em nosso 

município o ambiente propicio para o desenvolvimento do seu negocio. Por isso, destacamos as 

seguintes parcerias de sucesso desenvolvidas em nosso Município: 

 Departamento de Indústria, Comércio e Agronegócio; 

 Departamento de Economia Popular e Solidária. 

 SEBRAE (Sala do Empreendedor); 

 JUCEPA (Junta Comercial do Estado do Pará); 

 SINE (Sistema Nacional de Emprego); 

 PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor). 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRONEGÓCIO — SEMIC 

Responsável: Carlos Lima de Sousa 

Horário de Atendimento: das 8 h às 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rua Alacid Nunes, 105 –  Bairro: Centro 

CEP: 68.590-000. 

E-mail: semic@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          É atribuição do Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Agronegócio a responsabilidade pelas 

atividades que visam promover e estimular a política do desenvolvimento socioeconômico municipal relacionado ao 

setor industrial, comercial, agronegócio e de serviços, incentivando o empreendedorismo a geração de emprego e 

renda e a capacitação profissional. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agronegócio é independente de agenda-

mento ou outras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, após contato todos serão encaminhados para os seus respectivos departa-

mentos/ órgãos visando um excelente atendimento para com a comunidade. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99142.8505 

 E-mail: semic@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Alacid Nunes, 105 –  Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 di-

as, podendo ser prorrogado por mais 10 dias caso seja necessário. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agronegócio por telefone, celular, e-mail ou 

presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRONEGÓCIO — SEMIC 

2. Departamentos 

2.1 – Departamento de Indústria, Comércio e Agronegócio 

          É atribuição da Diretora do Departamento de Indústria, Comércio e Agronegócios a responsabilidade 

das atividades de fomentar e executar as políticas de desenvolvimento da indústria, do comércio e do Agronegócio, 

promover a melhoria da infraestrutura local visando atrair novos investidores, articulando e promovendo ações para 

melhoria da qualidade dos produtos e serviços ofertados, bem como ampliando as parcerias na geração de novos 

empregos e qualificação da mão de obra ofertada. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Indústria, Comércio e Agronegócio é independente de agendamento ou 

outras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99134.9900 

 E-mail: semic@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Alacid Nunes, 105 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para a demanda, de acordo com a legislação vigente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Indústria, Comércio e Agronegócio  por telefone, celular, e-mail ou presen-

cial de segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Roseli de Fatima Mendes Garcia. 

 Endereço: Sala do Depto de Indústria, Comércio e Agronegócios — SEMIC. 

 E-mail: semic@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRONEGÓCIO — SEMIC 

2. Departamentos 

2.2 – Departamento de Economia Popular e Solidária 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Economia Popular e Solidária a responsabilidade das ativi-

dades e metas de coordenar todo o processo de implantação e auto sustentação do Programa e do Fundo de Eco-

nomia Popular e Solidária, na forma da Lei, elaborando projetos básicos ou executivos que sejam direta ou indireta-

mente realizados pelo governo municipal, visando à captação de recursos financeiros, logísticos e outras formas 

que venham a promover e fomentar a cadeia produtiva de desenvolvimento econômico local, inclusive os progra-

mas voltados à economia popular e solidária. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Economia Popular e Solidária é independente de agendamento ou outras 

formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento de acordo com a disponibilidade de programas em anda-

mento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99100.0110 

 E-mail: semic@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Alacid Nunes, 105 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para a demanda, de acordo com a legislação vigente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Economia Popular e Solidária  por telefone, celular, e-mail ou presencial de 

segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Victor Rocha de Souza. 

 Endereço: Sala do Depto de Economia Popular e Solidária — SEMIC. 

 E-mail: semic@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRONEGÓCIO — SEMIC 
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4. Outros 

4.1 – SEBRAE (Sala do Empreendedor) 

          É atribuição da Diretora do SEBRAE (Sala do Empreendedor) focar no fortalecimento do empreendedo-
rismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e 
privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas 
de negócios. As soluções desenvolvidas atendem desde o empreendedor que pretende abrir seu primeiro negócio 
até pequenas empresas que já estão consolidadas e buscam um novo posicionamento no mercado. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) é independente de agenda-

mento ou outras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento de acordo com a disponibilidade. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99103.8492 

 E-mail: semic@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Alacid Nunes, 105 — Bairro Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para a demanda, de acordo com a legislação vigente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) por telefone, celular, e-mail ou 

presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Raimunda Rosa Costa. 

 Endereço: SEBRAE (Sala do Empreendedor) — SEMIC. 

 E-mail: semic@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRONEGÓCIO — SEMIC 
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4. Outros  

4.2 – JUCEPA (Junta Comercial do Estado do Pará) 

          É atribuição da Diretora da JUCEPA (Junta Comercial do Estado do Pará) focar na atuação das informa-
ções inerentes ao registro mercantil, democratizando e ampliando a forma de dar legalidade a todos os atos do re-
gistro público de empresa mercantil favorecendo a transparência e legalidade. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da JUCEPA (Junta Comercial do Estado do Pará) é independente de agendamento ou outras 

formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento de acordo com a disponibilidade e apresentação dos docu-

mentos exigidos. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99141.6713 

 E-mail: semic@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Alacid Nunes, 105 — Bairro Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para a demanda, de acordo com a legislação vigente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a JUCEPA (Junta Comercial do Estado do Pará) por telefone, celular, e-mail ou presencial de 

segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Andrea Kelly Pereira Nunes. 

 Endereço: Sala da Unidade Desconcentrada da JUCEPA — SEMIC. 

 E-mail: semic@jacunda.pa.gov.br 
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4. Outros 

4.3 – SINE (Sistema Nacional de Emprego) 

          É atribuição da Diretora do SINE (Sistema Nacional de Emprego) facilitar a transição dos trabalhadores 
entre os diversos postos de trabalho e contribuir para a inserção no mercado do trabalho, tem importante ferramen-
ta de controle sobre as informações do mercado de trabalho não só em nosso município, mais no geral podendo 
intermediar a melhor colocação necessária seja no trabalho formal, quanto no informal. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do SINE (Sistema Nacional de Emprego) é independente de agendamento ou outras formalida-

des, pode ser solicitado a qualquer momento de acordo com a disponibilidade de vagas ofertadas diariamente e 

apresentação dos documentos exigidos. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99144.5541 

 E-mail: semic@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Alacid Nunes, 105 — Bairro Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          O encaminhamento a vaga disponível ocorre tão logo apresente se e cumpra se as exigências solicitadas de 

acordo com a solicitação. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao SINE (Sistema Nacional de Emprego) por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a 

sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Tatiana de Souza Silva. 

 Endereço: Sala do SINE (Sistema Nacional de Emprego) — SEMIC. 

 E-mail: semic@jacunda.pa.gov.br 
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Introdução 

 

          À Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca é responsável por coordenar a políti-
ca de desenvolvimento sustentável, tendo como pressuposto básico a harmonização com o meio 
ambiente, apoiar e fomentar a produção e comercialização de produtos oriundos da agricultura, 
promover feiras e exposições buscando a produção de projetos, programas e atividades que 
possam facilitar o escoamento da produção agrícola do município, buscar a melhor forma de 
aproveitamento dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, na forma 
da Lei, administrar e fiscalizar o abastecimento e comercialização de feiras, mercados, matadou-
ros e outras unidades similares, bem como dar todo o apoio ao desenvolvimento da cadeia pro-
dutiva do pescado e seus similares.  

Estrutura Organizacional 
 

 

 

 

 

 Departamento de Pesca e Aquicultura; 

 Departamento de Extensão e Ordenamento Pesqueiro. 

 Setor de Administração das Feiras Municipais. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA — SEMAP 

Responsável: Joás Rodrigues Oliveira 

Horário de Atendimento: das 8 h ás 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rod PA 150, km 85 — Distrito Industrial.   

CEP: 68.590-000. 

E-mail: semap@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          É atribuição do Secretário Municipal de Agricultura e Pesca planejar, organizar e implementar a Política 

Municipal de Agricultura e Pesca, englobando as ações, atividades e projetos e tendo como diretrizes básicas o 

processo de descentralização e participação da área de agricultura e pesca; fomentar e apoiar a educação e reedu-

cação, capacitação e qualificação profissional da agricultura familiar e piscicultura para organização de suas ativida-

des produtivas, entre outras.   

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca é independente de agendamento ou outras 

formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, após contato todos serão encaminhados para os respectivos departamentos 

e setores, visando um excelente atendimento para com a comunidade. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99277.0007 

 E-mail: semap@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rod PA 150, km 85 — Distrito Industrial.   

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 di-

as, podendo ser prorrogado por mais 10 dias caso seja necessário. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca por telefone, celular, e-mail ou presencial de se-

gunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA — SEMAP 

2. Departamentos 

2.1 – Departamento de Pesca e Aquicultura 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Pesca e Aquicultura a responsabilidade de elaborar o plane-

jamento e execução de programas vinculados as políticas públicas para o setor aquícola e de pesca, fomentar e 

executar políticas de incremento ao empreendedorismo nas diversas atividades do segmento pesqueiro e aquícola, 

elaborar projetos de captação de novos investimentos e da melhoria da infraestrutura básica do setor de pesca e 

aquicultura, aplicar e analisar pesquisas, coletar informações e empreender iniciativas voltadas para o atendimento 

aos pescadores artesanais e demais profissionais vinculados ao setor pesqueiro e aquícola. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Pesca e Aquicultura é independente de agendamento ou outras formalida-

des, pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99108.8172 

 E-mail: semap@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rod Pa 150, km 85 — Distrito Industrial. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para a demanda, de acordo com a legislação vigente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Pesca e Aquicultura  por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda  

a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Cesar Pereira Rebechi de Toledo. 

 Endereço: Sala do Depto de Pesca e Aquicultura — SEMAP. 

 E-mail: semap@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA — SEMAP 

2. Departamentos 

2.2 – Departamento de Extensão e Ordenamento Pesqueiro 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Extensão e Ordenamento Pesqueiro a responsabilidade de  

viabilizar o intercâmbio entre a secretaria e os órgãos estaduais, federais e as organizações não governamentais 

visando o incentivo e implementação de políticas públicas no setor pesqueiro, realizar cadastro e manter atualizado 

o banco de dados do setor pesqueiro para apoio aos investimentos, bem como buscar créditos e financiamentos 

para melhoria na condição de vida dos pescadores e na produção da cadeia pesqueira, promover programas de 

extensão pesqueira, fomentar a indústria do pescado através de novas técnicas de produção com atividades sus-

tentáveis. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Extensão e Ordenamento Pesqueiro é independente de agendamento ou 

outras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99156.7830 

 E-mail: semap@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rod Pa 150, km 85 — Distrito Industrial. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para a demanda, de acordo com a legislação vigente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Extensão e Ordenamento Pesqueiro  por telefone, celular, e-mail ou pre-

sencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Eneias do Carmo Teixeira. 

 Endereço: Sala do Depto de Extensão e Ordenamento Pesqueiro — SEMAP. 

 E-mail: semap@jacunda.pa.gov.br 
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3. Setores 

3.1 – Setor de Administração das FEIRAS Municipais 

          É atribuição do Chefe do Setor de Administração das FEIRAS Municipais facilitar a transição e as ativi-
dades dos produtores agrícolas e pesqueiros, mantendo com eficiência as instalações e a boa qualidade na oferta 
dos espaços nas feiras municipais e matadouro. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Setor de Administração das FEIRAS Municipais é independente de agendamento ou outras 

formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento diariamente. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94)99258.6087 

 E-mail: semap@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rod Pa 150, km 85 — Distrito industrial. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Setor de Administração das FEIRAS Municipais por telefone, celular, e-mail ou presencial de 

segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Antonio Bardini. 

 Endereço: Sala do Setor de Administração das FEIRAS Municipais — SEMAP. 

 E-mail: semap@jacunda.pa.gov.br 
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Introdução 

 

          À Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo tem como finalidade coorde-
nar, planejar e executar a Política Ambiental e Turística do Município de Jacundá, respeitadas as 
competências da União e do Estado do Pará, desenvolvendo e coordenando estudos, projetos e 
programas que assegurem o progresso e a melhoria da qualidade de vida da população jacun-
daense,  promove o licenciamento e a fiscalização de atividades potencialmente poluidoras, vi-
sando a preservação e recuperação de recursos ambientais renováveis e não-renováveis, bem 
como a coordenação, planejamento e fiscalização da gestão de resíduos sólidos, considerando o 
meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, ten-
do em vista o uso coletivo das presentes e futuras gerações.  Implementar, planejar, executar, 
coordenar e avaliar os programas e projetos de fomento e divulgação do turismo e do ecoturis-
mo, Contribuindo com um diagnóstico da necessidade de melhorias na qualidade da infraestrutu-
ra oferecida ao turista que vem ao município,  Subsidiar a elaboração do zoneamento turístico do 
Município, com indicações de áreas consideradas de interesse para a exploração de atividades 
vinculadas ao turismo, mantendo estas informações atualizadas e disponíveis para investimento 
públicos e privado, entre outras.     

Estrutura Organizacional 
 

 

 

 

 

 Departamento de Projetos e Licenciamento Ambientais; 

 Departamento de Fiscalização, Controle e Educação Ambiental; 

 Departamento de Turismo. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO — SEMATUR 

Responsável: Hector Leão de Sousa 

Horário de Atendimento:  das 8 h às 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rod Pa 150, km 85 — Distrito Industrial.  

CEP: 68.590-000. 

E-mail: sematur@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          É atribuição do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo coordenar as ações da política ambi-

ental, desenvolvendo programas de conservação de solo para áreas não impactadas e de reflorestamento preser-

vando o meio ambiente e buscando alternativas de sustentabilidade, elaborar e desenvolver projetos para aquisição 

de fundos disponibilizados por instituições públicas ou privadas para o fomento de ações de programas ambientais, 

realizar e incentivar estudos  científicos e tecnológicos visando ampliar o grau de aperfeiçoamento das atividades, 

programas e projetos, elaborar políticas de incremento ao turismo, levando em conta a oferta turística.  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo é independente de agendamento ou ou-

tras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento dentro das especificidades da legislação ambiental e 

turística. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, após contato todos serão encaminhados para as respectivas departamentos 

e setores, visando um excelente atendimento para com a comunidade. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99160.1065 

 E-mail: sematur@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rod Pa 150, km 85 — Distrito Industrial.  

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 di-

as, podendo ser prorrogado por mais 10 dias caso seja necessário. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo por telefone, celular, e-mail ou presencial 

de segunda a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO — SEMATUR 

2. Departamentos 

2.1 – Departamento de Projetos e Licenciamento Ambientais 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Projetos e Licenciamento Ambientais a responsabilidade 

de elaborar e executar programas e projetos ambientais, plano de trabalho anual, coordenar o processo administra-

tivo de licenciamento ambiental interno, proceder inspeção ambiental e emitir parecer técnico para licenciamento de 

novas unidades de produção, comerciais e industriais, dar apoio ao funcionamento do Conselho Municipal, dar pa-

recer na expedição de alvarás de licença para localização e funcionamento de unidades produtoras potencialmente 

poluidoras ou degradadoras do meio ambiente. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Projetos e Licenciamento Ambientais é independente de agendamento 

ou outras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento de acordo com o planejamento e a legislação am-

biental vigente. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99115.2393 

 E-mail: sematur@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rod Pa 150, km 85 — Distrito Industrial. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para a demanda, de acordo com a legislação vigente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Projetos e Licenciamento Ambientais  por telefone, celular, e-mail ou pre-

sencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Eduardo Pagnocelli Junior. 

 Endereço: Sala do Depto de Projetos e Licenc. Ambientais — SEMATUR. 

 E-mail: sematur@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO — SEMATUR 

2. Departamentos 

2.2 – Departamento de Fiscalização, Controle e Educação Ambiental 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Fiscalização, Controle e Educação Ambiental a responsa-

bilidade de aplicar e analisar pesquisas, coletar informações, empreender iniciativas voltadas para a fiscalização e o 

controle do complexo ambiental municipal, realizar inspeções periódicas no complexo ambiental apresentando rela-

tórios da situação e providencias a serem tomadas pela gestão diante das ameaças e irregularidades detectadas, 

elaborar  e executar o Programa Municipal de Educação Ambiental especialmente nas unidades de ensino no muni-

cípio, promover a proteção ambiental, executando e apoiando ações que visem à proteção da fauna e flora e o 

combate a todas as formas de poluição, promover o paisagismo das vias, prédios e logradouros públicos munici-

pais, bem como criar e manter áreas verdes, parques e jardins, criar e ampliar programas de educação ambiental 

para reforçar a conscientização da população em relação a limpeza pública, arborização, poluição hídrica e do ar. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Fiscalização, Controle e Educação Ambiental é independente de agen-

damento ou outras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento de acordo com o planejamento e a legis-

lação ambiental vigente. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99157.3224 

 E-mail: sematur@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rod Pa 150, km 85 — Distrito Industrial. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para a demanda, de acordo com a legislação vigente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Fiscalização, Controle e Educação Ambiental  por telefone, celular, e-mail 

ou presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Derocelmo Oliveira. 

 Endereço: Sala do Depto de Fisc., Controle e Educ. Ambiental — SEMATUR. 

 E-mail: sematur@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO — SEMATUR 

2. Departamentos 

2.3 – Departamento de Turismo 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Turismo a responsabilidade de elaborar o planejamento e 

execução dos programas e projetos turísticos, fomentar e executar a política municipal de incremento ao turismo 

ecológico visando um desenvolvimento sustentável através de ofertas de projetos de captação de novas investi-

mentos e da melhoria da infraestrutura básica, aplicar e analisar pesquisas, coletar informações, empreender inicia-

tivas voltadas para o atendimento dos turistas e fiscalizar as condições do produto turístico local, propor e coorde-

nar a política de marketing turístico a ser implantada no município, formulando e desenvolvendo políticas de capta-

ção de recursos para geração de eventos e orientando a concepção de peças promocionais e publicitárias para a 

divulgação das ações dos projetos de promoção de eventos turísticos em nosso município. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Turismo é independente de agendamento ou outras formalidades, pode 

ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99160.1065 

 E-mail: sematur@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rod Pa 150, km 85 — Distrito Industrial. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para a demanda, de acordo com a legislação vigente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Turismo  por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta  das 

8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Hector Leão de Sousa. 

 Endereço: Sala do Depto de Turismo — SEMATUR. 

 E-mail: sematur@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO — SEMATUR 
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3. Setores 

3.1 – Setor de Administração do Viveiro Municipal e Paisagismo 

          É atribuição da Chefe do Setor de Administração do Viveiro Municipal e Paisagismo manter a eficiência 
das instalações e a boa qualidade na oferta dos espaços da unidade de plantio e estufas, responsável pelo controle 
da produção de mudas e o plantio de diversas espécies, efetuando a seleção das mudas que forem ser distribuídas 
e as que servirão para a arborização e paisagismo da cidade. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Setor de Administração do Viveiro Municipal e Paisagismo é independente de agenda-

mento ou outras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento diariamente. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99270.1047 

 E mail: sematur@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rod Pa 150, km 85 — Distrito Industrial — Jacundá Pará. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Setor de Administração do Viveiro Municipal e Paisagismo por telefone, celular, e-mail ou 

presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Aline de Almeida Santana. 

 Endereço: Sala do Setor Admin. do Viveiro Munic. e Paisagismo — SEMATUR. 

 E-mail: sematur@jacunda.pa.gov.br 
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Introdução 
          À Secretaria Municipal de Assistência Social  tem por finalidade implementar o Sis-
tema Único de Assistência Social (SUAS), a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), pro-
movendo serviços de Proteção Básica e Proteção Social Especial aos cidadãos que dela neces-
sitarem, e tem como objetivo garantir o atendimento às necessidades básicas e proporcionar o 
desenvolvimento pessoal, familiar e social, bem como, oportunizar a capacitação, facilitando a 
inserção no mercado de trabalho e a geração de renda. Dentre seus princípios destacam-se o da 
universalização dos direitos sociais; o respeito à dignidade do cidadão; o direito a benefícios e 
serviços de qualidade, bem como à convivência familiar. As balizas para ocorrência destes aten-
dimentos devem respeitar a descentralização político-administrativa e a participação da popula-
ção, tendo a centralidade das ações na família.       
 

Estrutura Organizacional 
 

 

 

 

 

 Departamento de Programas de Promoção e Proteção Social; 

 Proteção Social Básica: 

      CRAS — Centro de Referência de Assistência Social: 

                     PAIF — Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família; 

                     SCFV — Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

                     BPC — Benefícios de Prestação Continuada; 

                     Benefícios Eventuais; 

                          Programa Criança Feliz; 

                     CAD ÚNICO — Cadastro Único; 

                     Programa Bolsa Família. 
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 Proteção Social Especial (PSE): 

      CREAS — Centro de Referência Especializado de Assistência Social: 

                     PAEFI — Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indiví-
duos; 

                     Abordagem de Rua; 

                     Medidas Socioeducativas em meio aberto (Prestação de Serviços à Comunida-
de — PSC e Liberdade Assistida — LA.                     
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Estrutura Organizacional (Continuação) 

 

 
 

 

 

 

 

 Departamento de Programas Comunitários. 

 CMAS — Conselho Municipal de Assistência Social; 

 CMDCA — Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
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 Departamento de Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais. 

 CMPD — Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. 

 Departamento de Políticas Públicas para os Idosos. 

 CMI — Conselho Municipal do Idoso. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — SEMAS 

Responsável: Aline Souza Tavares 

Horário de Atendimento: das 8 h às 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rua Jatobal, 118 – Bairro: Palmares.  

CEP: 68.590-000. 

E-mail: semas@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          É atribuição da Secretária Municipal de Assistência Social realizar e executar atividades e programas de 

promoção e proteção social a população carente, articulando com representantes da sociedade civil e poder públi-

co. Promover, apoiar e fomentar programas de geração de renda familiar nas comunidades, elevando principalmen-

te o associativismo, a consciência e a cidadania, gerindo dentro da forma da Lei o Fundo Municipal de Assistência 

Social, celebrar convênios que possam capacitar nossos jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social é independente de agendamento ou outras for-

malidades, pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, após contato todos serão encaminhados para os respectivos departamentos 

e programas visando um excelente atendimento para com a comunidade. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99135.5966 

 E-mail: semas@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Jatobal, 118 — Bairro: Palmares. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, de acordo com a disponibilidade e 

situação financeira disponível. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Assistência Social por telefone, celular, e-mail ou presencial de segun-

da a sexta das 8 h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelos telefones (94) 3345.1553. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — SEMAS 

2. Departamentos 

2.1 – Departamento de Programas de Promoção e Proteção Social  

Serviços Ofertados pelo CRAS: 

          O Serviço de PAIF — Proteção e Atendimento Integral a Família é ofertado em caráter preventivo, resulta 

em acompanhamento familiar, a fim de prevenir ruptura do vinculo familiar, proteção e melhoria da qualidade de 

vida com o objetivo do enfretamento de riscos sociais. O público alvo são famílias e indivíduos em situação de vul-

nerabilidade social, beneficiários de programas de transferência de renda. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, através de uma avaliação técnica 

de assistente social e/ou psicólogo, com atendimento imediato. 

 Proteção Social Básica. 

 Responsável: Valdeane Andrade Lima — Fone: (94) 99195.4554 

 CRAS — Centro de Referência de Assistência Social — SEMAS. 

 Responsável : Elenita de Cassia Carvalho Vermelho — Fone: (94) 99157.5254 

 End.: Rua Tiradentes, s/n — Praça CEU — Santa Rita  

 E-mail: semas@jacunda.pa.gov.br 
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 Serviço do PAIF (Proteção e Atendimento Integral a Família): 

          O Serviço de SCFV — Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é complementar ao PAIF 

(Proteção e atendimento Integral a Família), e fomenta a formação de grupos de convivência por faixa etária, tra-

zendo aos integrantes do programa, atividades atrativas e prazerosas, tais como palestras socioeducativas, oficinas 

de esporte, lazer e cultura. O público alvo são famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, beneficiá-

rios de programas de transferência de renda. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, através de uma avaliação técnica 

de assistente social e/ou psicólogo, com atendimento imediato. 

 Serviço de SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos): 

          O Serviço de BPC — Benefícios de Prestação Continuada garante um salário mínimo mensal ao idoso 

acima de 65 anos ou a pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos da natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial de longo prazo, que não tenham condições de se manter ou de ser mantido pela família. O 

público alvo são os idosos acima de 65 anos e a pessoa com deficiência (qualquer idade). 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre após comparecimento ao CRAS para obter maiores informações, e por agen-

damento ao INSS, que procederá os trâmites necessários para a concessão do benefício de acordo com avaliação 

da demanda. 

 Serviço de BPC (Benefícios de Prestação Continuada): 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao CRAS — SEMAS por telefone, celular (94) 99114.7515, e-mail ou presencial de segunda a sex-

ta das 8 h às 14 h. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — SEMAS 

2. Departamentos 

2.1 – Departamento de Programas de Promoção e Proteção Social  

Serviços Ofertados pelo CRAS: (Continuação) 

          O Serviço de Benefícios Eventuais são provisões temporárias prestadas às famílias e aos indivíduos para 

cobrir situações de vulnerabilidade e calamidade pública, bem como auxiliar em virtude de nascimento e morte. O 

público alvo é qualquer família ou pessoa que esteja encaixado em situação de vulnerabilidade social. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, através de requerimento realizado 

perante o CRAS, e aprovação por meio de uma avaliação técnica de assistente social e/ou psicólogo, com um pare-

cer social para atendimento imediato. 
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 Benefícios Eventuais: 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

          1) Auxílio Natalidade: trata se de uma prestação temporária, materializada em bens de con-

sumo ou em recurso financeiro, a fim de suprir uma carência causada pelo nascimento de um membro 

da família. A gestante integrante do programa recebe informações socioeducativas, bem como um en-

xoval básico. 

 Os benefícios eventuais podem se dividir nas seguintes formas: 

          2) Auxílio Funerário: trata se basicamente do custeio de despesas com urna funerária, veló-

rio, sepultamento, transporte funerário, utilização de capela, isenção de taxas e colocação de placa de 

identificação, dentre outros serviços que atendam a dignidade da pessoa humana de famílias cuja ren-

da mensal seja de 1/4 do salário mínimo. 

          3) Auxílio Alimentação: trata se no fornecimento de alimentação especial e/ou básica para às 

famílias em situação de vulnerabilidade social. 

          4) Auxílio Documento: trata se no pagamento de fotografias do tamanho 3x4, e com taxas de 

emissão de carteira de identidade e segunda via de certidões, tais como, de nascimento, casamento e 

óbito. 

          5) Auxílio Transporte: trata se no fornecimento de passagens por solicitação do Conselho 

Tutelar e a concessão de passagens a itinerantes. 

          6) Outros benefícios eventuais para atender necessidades advindas de situações de vul-

nerabilidade temporária: destinado à família ou indivíduo em situação de vulnerabilidade, e tem co-

mo finalidade minimizar situações de riscos, perdas e danos. É dado sob a forma de bens de consu-

mo, ou recurso financeiro e tem como finalidade garantir a dignidade da pessoa humana. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao CRAS — SEMAS por telefone, celular (94) 99114.7515, e-mail ou presencial de segunda a sex-

ta das 8 h às 14 h. 

 Proteção Social Básica. 

 CRAS — Centro de Referência de Assistência Social — SEMAS. 

 End.: Rua Tiradentes, s/n — Praça CEU — Santa Rita  

 E-mail: semas@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — SEMAS 

2. Departamentos 

2.1 – Departamento de Programas de Promoção e Proteção Social  

Serviços Ofertados pelo CRAS: (Continuação) 

          O Programa Criança Feliz busca ampliar a rede de atenção e o cuidado integral das crianças na primeira 

infância, e desenrola se por meio de visitas domiciliares com a finalidade de promover o desenvolvimento integral, a 

saúde, educação, cultura e direitos humanos. O público alvo são gestantes, crianças de até três anos e crianças de 

até seis anos que sejam beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, bastando à família ou pessoa seja 

beneficiária do Bolsa Família. 
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 Programa Criança Feliz: 

          O Serviço de Cadastro Único (CAD Único) é um registro feito pelo Governo Federal a fim de manter em 

um banco de dados, famílias de baixa renda, permitindo que o Governo Federal conheça melhor a realidade dessas 

famílias, tais como, identificação, escolaridade, situação de trabalho e renda, características da residência, entre 

outros. Este Cadastro permite que a família ou indivíduo que preencha os requisitos participe de programas como: 

Programa Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Isenção de Taxas para Concursos Públicos, ID Jovem, 

Passe Livre da Pessoa Idosa, BPC, entre outros. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo seja feito o cadastro com apresentação dos documentos pessoais do 

interessado. 

 Cadastro Único (CAD Único): 

          O  Programa Bolsa Família tem como finalidade o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil, bem co-

mo visa garantir o acesso à saúde e educação. Consiste na transferência direta de renda para famílias em situação 

de pobreza ou extrema pobreza. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo o interessado já tenha iniciado seu cadastro no CAD Único nos postos 

de atendimento. 

 Programa Bolsa Família: 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao CRAS — SEMAS por telefone, celular (94) 99114.7515, e-mail ou presencial de segunda a sex-

ta das 8 h às 14 h. 

 Proteção Social Básica. 

 CRAS — Centro de Referência de Assistência Social — SEMAS. 

 End.: Rua Tiradentes, s/n — Praça CEU — Santa Rita  

 E-mail: semas@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — SEMAS 

2. Departamentos 

2.1 – Departamento de Programas de Promoção e Proteção Social  

Serviços Ofertados pelo CREAS:  

          A Proteção Social Especial (PSE) é destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de 

risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de subs-

tâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre 

outras situações de violação dos direitos. Na proteção social especial, há dois níveis de complexidade: média e 

alta. 

 Proteção Social Especial (PSE). 

 CREAS — Centro de Referência Especializada de Assistência Social — SEMAS. 

 End.: Rua Bianor Paixão, 51 — Centro — Jacundá Pará 

 E-mail: semas@jacunda.pa.gov.br 
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 Proteção Social Especial (PSE): 

          O Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade oferece atendimento socioassistencial às 

famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação dos direitos, 

cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos e que demandam intervenções especializadas. É ofe-

recido programas e serviços de atendimento, que tem por objetivo reconstruir vínculos familiares e comunitários, 

bem como o fortalecimento das potencialidades e aquisições, proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamen-

to das situações de violação de direitos. 

 Proteção Social Especial de Média Complexidade: 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao CREAS — SEMAS por telefone, celular (94) 99278.1493, e-mail ou presencial de segunda a 

sexta das 8 h às 14 h. 

          O Serviço do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social tem como 

público alvo, famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrências de: 

• Violência física, psicológica e negligência; 

• Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; 

• Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de 

proteção; 

• Tráfico de pessoas; 

• Situação de rua e mendicância; 

• Abandono; 

• Vivência de trabalho infantil; 

• Descriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; 

• Outras formas de violação de direitos. 

 CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social): 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — SEMAS 

2. Departamentos 

2.1 – Departamento de Programas de Promoção e Proteção Social  

Serviços Ofertados pelo CREAS: 

          O Serviço de PAEFI — Proteção e Atendimento especializado a Famílias e Indivíduos oferece apoio, 

orientação e acompanhamento para a superação de risco social e violação por meio da promoção de direitos, pre-

servação e do fortalecimento das relações familiares e sociais, bem como a prevenção de reincidência dessas vio-

lações. O público alvo são famílias e indivíduos em situação de risco social e violação de direitos. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, através de uma avaliação técnica 

de assistente social e/ou psicólogo, com atendimento imediato. 
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 Serviço do PAEFI (Proteção e Atendimento especializado a Famílias e Indivíduos): 

          O Serviço de Abordagem de Rua é um serviço prestado por Orientador Social e tem como objetivo identifi-

car famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social em espaços públicos, como trabalho infantil, explora-

ção sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de álcool e outras drogas. É realizado nas ru-

as, praças, estradas e outros espaços. Todas as terças e quintas, uma equipe composta por Orientadores Sociais 

realizam abordagens a fim de fiscalizar e verificar tais situações para dar o devido encaminhamento. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, através de uma avaliação técnica 

de Orientador Social, com atendimento imediato dentro da disponibilidade existente. 

 Serviço de Abordagem de Rua: 

          O Serviço de Medidas Socioeducativas em meio-aberto (Prestação de Serviços à Comunidade — PSC 

e Liberdade Assistida — LA é oferecido por meio de atendimento e acompanhamento socioassistencial a adoles-

centes e autores de atos infracionais, encaminhadas pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

 Serviço de Medidas Socioeducativas em meio-aberto (Prestação de Serviços à Comunida-

de — PSC e Liberdade Assistida — LA): 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelos telefones (94) 3345.1553. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao CREAS — SEMAS por telefone, celular (94) 99278.7493, e-mail ou presencial de segunda a 

sexta das 8 h às 14 h. 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, de acordo com encaminhamento 

pela autoridade judicial. 

 Proteção Social Especial (PSE). 

 Responsável: Janielli Pereira Rigo — Fone: (94) 99171.9885 

 CREAS — Centro de Referência Especializada de Assistência Social — SEMAS. 

 Responsável: Cristina Régia da Silva Evangelista — Fone: (94) 99149.2311 

 End.: Rua Bianor Paixão, 51 — Centro — Jacundá Pará 

 E-mail: semas@jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — SEMAS 

2. Departamentos 

2.2 – Departamento de Programas Comunitários  

          É atribuição do Diretor do Departamento de Programas Comunitários tem como responsabilidade execu-

tar as atividades ligadas às associações e outras entidades, inclusive religiosas, abrindo espaços democráticos pa-

ra discussão de temas comunitários importantes. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Programas Comunitários é independente de agendamento ou outras for-

malidades, pode ser solicitado a qualquer momento, conforme surgimento da demanda. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99135.5966 

 E-mail: semas@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Jatobal, 118 — Bairro: Palmares. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme a resolutivi-

dade da demanda. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Programas Comunitários  por telefone, celular, e-mail ou presencial de se-

gunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Aline Souza Tavares. 

 Endereço: Sala do Depto de Programas Comunitários — SEMAS. 

 E-mail: semas@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — SEMAS 

2. Departamentos 

2.3 – Departamento de Apoio a pessoas Portadoras de Necessidades Especiais  

          É atribuição do Diretor do Departamento de Apoio a pessoas Portadoras de Necessidades Especiais 

tem como responsabilidade prestar apoio à execução dos programas de reabilitação de pessoas portadoras de ne-

cessidades especiais. Dar apoio ao funcionamento do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiências. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Apoio a pessoas Portadoras de Necessidades Especiais é independen-

te de agendamento ou outras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento, conforme surgimento da de-

manda. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99135.5966 

 E-mail: semas@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Jatobal, 118 — Bairro: Palmares. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme a resolutivi-

dade da demanda. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Apoio a pessoas Portadoras de Necessidades Especiais  por telefone, 

celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Aline Souza Tavares. 

 Endereço: Sala do Depto de Apoio a pessoas Portadoras de Necessidades Es-

peciais — SEMAS. 

 E-mail: semas@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — SEMAS 

2. Departamentos 

2.4 – Departamento de Políticas Públicas para os Idosos  

          É atribuição do Diretor do Departamento de Políticas Públicas para os Idosos tem como responsabilida-

de prestar apoio à execução dos programas e atividades de assistência aos idosos. Dar apoio ao funcionamento do 

Conselho Municipal do Idoso. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Políticas Públicas para os Idosos é independente de agendamento ou 

outras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento, conforme surgimento da demanda. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade 

e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99135.5966 

 E-mail: semas@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Jatobal, 118 — Bairro: Palmares. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme a resolutivi-

dade da demanda. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Políticas Públicas para os Idosos  por telefone, celular, e-mail ou presenci-

al de segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Aline Souza Tavares. 

 Endereço: Sala do Depto de Políticas Públicas para os Idosos — SEMAS. 

 E-mail: semas@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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Introdução 

 

          À Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos compete en-
tre outras as atribuições de planejar e gerenciar a execução de obras e serviços de infraestrutura 
urbana e rodoviária, compreendendo as vias e logradouros públicos urbanos, praças e parques, 
cemitérios municipais, as rodovias municipais, os serviços constantes de programas voltados ao 
atendimento às propriedades rurais e urbanas, o saneamento básico, tanto urbano quanto rural; 
acompanhar e fiscalizar a execução de obras rodoviárias e de outras obras públicas; superinten-
der a manutenção e a utilização da frota de máquinas e veículos do Governo Municipal;       

 

 

Estrutura Organizacional 
 

 

 

 

 

 Departamento de Limpeza Urbana; 

 Departamento de Almoxarifado e Apontamento; 

 Departamento de Obras e Saneamento; 

 Departamento de Manutenção Eletromecânica; 

 Departamento Municipal de Trânsito Urbano — DMTU; 

 Departamento de Engenharia e Projetos; 

 Departamento de Transporte. 

 Setor de Administração da Carpintaria. 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS — SEMOB 

Responsável: Celso Marcos 

Horário de Atendimento: das 8 h às 14 h de segunda a sexta. 

End.: Rua Rui Barbosa, 67 – Bairro: Centro.  

CEP: 68.590-000. 

E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

1. Informação  

Descrição do Serviço: 

          É atribuição do Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos  atender ao Governo, 

assistir a população em tudo que se refere a obras e serviços públicos, com atuação físico-territorial, atentando aos 

aspectos sociais e de bem estar, econômicos, administrativos e políticos, viabilizando sempre as propriedades, o 

mobiliário urbano e rural, faz o assessoramento, planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação de 

obras públicas municipais, saneamento, urbanização, viação e núcleo central dos sistemas de manutenção e infra-

estrutura urbana, dos serviços públicos do Município .  

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos é independente de 

agendamento ou outras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, após contato, a solicitação será atendida e respondida de acordo conforme 

a necessidade, planejamento e disponibilidade financeira. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99210.1361 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Rui Barbosa, 67 – Bairro: Centro.  

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta no prazo de 20 di-

as, podendo ser prorrogado por mais 10 dias caso seja necessário. 

Formas de prestação: 

          Solicitar a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos por telefone, celular, e-mail 

ou presencial de segunda a sexta das 8h às 14 h. 

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS — SEMOB 

2. Departamentos 

2.1 – Departamento de Limpeza Urbana 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Limpeza Urbana tem como responsabilidade executar os ser-

viços de coleta de lixo domiciliar e das vias públicas, limpeza e manutenção de bueiros, meio fio e sarjetas, admi-

nistrar o sistema de destinação dos resíduos sólidos, inclusive os que vierem a ser implantados, como a usina de 

reciclagem e compostagem de lixo urbano. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Limpeza Urbana é independente de agendamento ou outras formalidades, 

pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a escala de 

planejamento, a necessidade, a demanda e a disponibilidade orçamentária. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99215.0210 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Rui Barbosa, 67 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para a demanda, de acordo com a legislação vigente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Limpeza Urbana  por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a 

sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: João Neto Gonçalves Neves. 

 Endereço: Sala do Depto de Limpeza Urbana — SEMOB. 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS — SEMOB 

2. Departamentos 

2.2 – Departamento de Almoxarifado e Apontamento 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Almoxarifado e Apontamento a responsabilidade de cuidar 

dos apontamentos de horas para envio ao departamento de recursos humanos, manter em boa guarda os materiais 

e equipamentos adquiridos e requisitar sempre com antecedência de acordo com planejamento para o bom anda-

mento dos trabalhos. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Almoxarifado e Apontamento é independente de agendamento ou outras 

formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a escala de 

planejamento, a necessidade e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99221.1235 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Rui Barbosa, 67 — Bairro: Centro.. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para a demanda. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Almoxarifado e Apontamento  por telefone, celular, e-mail ou presencial de 

segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Elvis Carlos da Silva. 

 Endereço: Sala do Depto de Almoxarifado e Apontamento — SEMOB. 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS — SEMOB 

2. Departamentos 

2.3 – Departamento de Obras e Saneamento 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Obras e Saneamento a responsabilidade de executar obras e 

serviços de engenharia realizados diretamente pelo Governo Municipal, fiscalizando as que forem executadas pela 

administração indireta, abrangendo construções, manutenção e fiscalizações de obras particulares, de acordo com 

os padrões e normas estabelecidas pela legislação, administrar as atividades de manutenção e expansão dos servi-

ços de saneamento, com ênfase para o sistema de esgoto sanitário e escoamento de águas pluviais e servidas, 

administrar as atividades relacionadas com a manutenção e expansão dos serviços de abastecimento de água den-

tro da competência legal, bem como controlar e fiscalizar a execução de serviços de ampliação e manutenção da 

rede de iluminação pública. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Obras e Saneamento é independente de agendamento ou outras formali-

dades, pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a escala de 

planejamento, a necessidade, a demanda e a disponibilidade orçamentária. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99278.9955 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Rui Barbosa, 67 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para a demanda e a disponibilidade estrutural. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Obras e Saneamento  por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda  

a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Joseli Martins Ribeiro. 

 Endereço: Sala do Depto de Obras e Saneamento — SEMOB. 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS — SEMOB 

2. Departamentos 

2.4 – Departamento de Manutenção Eletromecânica 

          É atribuição do Diretor do Departamento de Manutenção Eletromecânica a responsabilidade da manu-

tenção de toda a parte elétrica de todos os prédios públicos, bem como a manutenção de toda a parte mecânica de 

todos os veículos, equipamentos e maquinários. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Manutenção Eletromecânica é independente de agendamento ou outras 

formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a demanda e prioridades es-

tabelecidas. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99109.5585 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Rui Barbosa, 67 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme a disponibi-

lidade estrutural do departamento. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Manutenção Eletromecânica  por telefone, celular, e-mail ou presencial de 

segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Lenoilson Santos de Souza. 

 Endereço: Sala do Depto de Manutenção Eletromecânica — SEMOB. 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 



 

 112 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS — SEMOB 

2. Departamentos 

2.5 – Departamento Municipal de Trânsito Urbano — DMTU  

          É atribuição do Diretor do Departamento Municipal de Trânsito Urbano — DMTU a responsabilidade de 

executar a fiscalização e a prevenção de acidentes e crimes de trânsito, promovendo campanhas educativas, pro-

porcionando a sinalização e a orientação de trânsito adequadas, emitir cartões de estacionamento para deficientes 

e idosos, fechamento de vias para eventos públicos e privados,  bem como vistorias em taxi e mototáxi. Sempre 

cumprindo e fazendo cumprir as ações programadas para o trânsito municipal, respeitando a legislação Federal, 

Estadual e Municipal vigentes. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento Municipal de Trânsito Urbano — DMTU é independente de agendamento ou 

outras formalidades, pode ser solicitado a qualquer momento. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo a demanda surgida 

e normas estabelecidas pelo CTB, convênios e estruturações internas. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99132.3621 

 E-mail: dmtudejacunda@gmail.com.br 

 Presencial: Rua Teotônio Vilela, 28 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para a demanda e a legislação vigente. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento Municipal de Trânsito Urbano — DMTU  por telefone, celular, e-mail ou pre-

sencial de segunda a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Joilson Bonfim Pedroso. 

 Endereço: Sala do Depto Municipal de Trânsito Urbano — DMTU. 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 

“Juntos resgatando nossa história.” 



 

 113 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS — SEMOB 

2. Departamentos 

2.6 – Departamento de Engenharia e Projetos  

          É atribuição do Diretor do Departamento de Engenharia e Projetos a responsabilidade de atuar na exe-

cução de estudos e elaboração de projetos básicos ou executivos das obras, direta ou indiretamente realizadas pe-

lo Governo Municipal, sempre visando um padrão arquitetônico harmonioso com as peculiaridades de nossa região. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Engenharia e Projetos é independente de agendamento ou outras formali-

dades, pode ser solicitado conforme planejamento e direcionamento da administração pública. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com as normas estruturais esta-

belecidas pela gestão administrativa da SEMOB. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99126.8166 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Rui Barbosa, 67 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme o rito esta-

belecido para a demanda. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Engenharia e Projetos  por telefone, celular, e-mail ou presencial de segun-

da a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Alvaro Rogério da Silva Oliveira. 

 Endereço: Sala do Depto de Engenharia e Projetos — SEMOB. 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS — SEMOB 

2. Departamentos 

2.7 – Departamento de Transporte  

          É atribuição do Diretor do Departamento de Transporte a responsabilidade de manter a guarda e manu-

tenção dos veículos e maquinas pesadas pertencentes  ao patrimônio municipal, bem como daqueles que possam 

estar locados ao governo municipal com cláusula onerosa de manutenção. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Departamento de Transporte é independente de agendamento ou outras formalidades, pode 

ser solicitado a qualquer momento, conforme surgimento da demanda. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre a comunidade, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a escala de 

planejamento, a necessidade e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99109.5585 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Rui Barbosa, 67 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada, com resposta conforme a resolutivi-

dade da demanda. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Departamento de Transporte  por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda a sexta 

das 8 h às 14h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: Lenoilson Santos de Souza. 

 Endereço: Sala do Depto de Transporte — SEMOB. 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

www.jacunda.pa.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS — SEMOB 

www.jacunda.pa.gov.br 
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3. Setores 

3.1 – Setor de Administração da Carpintaria 

          É atribuição do Chefe do Setor de Administração da Carpintaria a atividade principal da confecção, ma-
nutenção e reparos dos móveis da Prefeitura e demais Secretarias, bem como outros serviços de competência do 
setor. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o Serviço: 

          O Serviço do Setor de Administração da Carpintaria é independente de agendamento ou outras formali-

dades, pode ser solicitado a qualquer momento diariamente. 

Principais etapas do Serviço: 

          O acesso é livre, podendo ser requisitado a qualquer momento de acordo com a necessidade e a demanda. 

Canais de comunicação: 

 Telefone / Celular: (94) 99166.9414 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 

 Presencial: Rua Rui Barbosa, 67 — Bairro: Centro. 

Previsão de Prazo para Prestação do Serviço: 

          A prestação do serviço ocorre tão logo a demanda venha a ser solicitada e disponibilidade estrutural para 

execução do serviço. 

Formas de prestação: 

          Solicitar ao Setor de Administração da Carpintaria por telefone, celular, e-mail ou presencial de segunda  

a sexta das 8 h às 14 h.  

Taxas e Preços: 

          Atendimento gratuito. 

Manifestação do Usuário: 

          Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa OUVIDORIA através de e-mail ouvido-

ria@jacunda.pa.gov.br ou pelo telefone (94) 3345.1553. 

 Responsável: José Maria Nunes Bahia. 

 Endereço: Sala do Setor de Admin da Carpintaria — SEMOB. 

 E-mail: semob@jacunda.pa.gov.br 
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