


ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ 
Governo: "PACAJÁ NO RUMO CERTO" 

recebimento, à distribuição, ao controle do andamento, ao 
arquivamento dos processos e dos documentos em geral que tramitam 
perante a Municipalidade. 

IX - proceder estudos e promover medidas com a finalidade de 
correção ou a anulação de atos administrativos e ações contrários aos 
princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade 
e eficiência; bem como, aqueles contrários ao interesse público, em 
iteração com a Procuradoria Geral do Município. 

X - promover constante processo de melhoria da organização e 
prestação de serviços pela Administração Municipal. 

XI regulamentar e controlar, em termos burocráticos, as 
concessões e/ou permissões de bens ou serviços públicos. 

XII - criar, organizar e manter com a colaboração dos demais
Secretários cadastros municipais acerca de dados estatísticos de 
interesse da Municipalidade. 

XIII - organizar, normatizar e coordenar os serviços de limpeza, 
conservação, copa, recepção, portaria, telefonia, vigilância e 
reprodução de papéis e documentos. 

XIV - organizar os serviços de conservação, manutenção, guarda e 
administração dos veiculas do Município, além do controle da 
distribuição e utilização do combustivel. 

XV - a redação de contratos e convênios, em conjunto com a 
Procuradoria Geral do Municipio. 

XVI - a execução de outras atividades congêneres. 

XVII Implantar politicas de uso de 
Público, bem como orientar o funcionalismo 
desses recursos. 

Software 
na melhor 

Livre e/ou 
utilização 

Art. 3 º - As competências da Secretaria Municipal Finanças e 
Planejamento - SEMFIP passam a ser as seguintes: 

I Desenvolver o planejamento operacional e a execução da 
politica financeira, tributária e econômica do Município; 

II Assessorar as secretarias municipais em assuntos 
financeiros e garantir a elaboração e execução do planejamento da 
Prefeitura junto às secretarias municipais; 

III - Desenvolver estudos e coordenar o planejamento e a
elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentári�,n--. Lei orçamentária Anual bem como orientar, coordenar, acompanh �¼.














