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Carta de Serviços ao Usuário 

 

O atendimento ao cidadão na entrega de políticas públicas de qualidade é sempre o objetivo finalístico da Gestão Pública, que deve 

primar pela modernização, eficiência, excelência e democratização de seus resultados, assegurando o princípio fundamental 

constitucional da cidadania. Desta forma, a Prefeitura Municipal de Pacajá, cumprindo a Lei 13.460/2017, de 26 de junho de 2017, que 

estabelece a Carta de Serviços ao Cidadão, tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, formas 

de acesso e respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. A sua prática implica para a organização 

um processo de transformação sustentado em princípios fundamentais – participação e comprometimento, informação e transparência, 

aprendizagem e participação do cidadão. Esses princípios têm como premissas o foco no cidadão e a indução do controle social. Nesse 

sentido, convidamos os cidadãos a conhecer nossa Carta de Serviços e descobrir o que a prefeitura tem a oferecer. 
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Serviços ao Usuário 

Seção de Informações ao Cidadão, Protocolo e Arquivo 

Atendimento geral ao cidadão, Serviço de Informações ao Cidadão – SIC de que trata a Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011) e de protocolo 

geral de documentos/requerimentos, com encaminhamento aos setores competentes. 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

- Informações solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão): 20 dias prorrogáveis por mais 10, conforme a 

necessidade; 

- Atendimento geral ao cidadão e protocolo de documentos: De imediato, respeitando-se apenas o tempo de espera para 

atendimento de até 20 minutos. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico ou presencial 

Local  Av. João Miranda dos Santos, 67 , bairro: Novo Horizonte. 
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Horário de atendimento 08 às 14h 

 

Ouvidoria 

Acesso ao Serviço de Ouvidoria, que consiste na promoção e atuação direta na defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos através do 

recebimento, análise e encaminhamento das manifestações. 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico ou presencial 

Local  Av. João Miranda dos Santos, 67, bairro: Novo Horizonte 

www.pacaja.pa.gov.br 

Horário de atendimento 08 às 14h 
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Secretaria Municipal de Administração 
 

I. Realizar atividades relacionadas ao recrutamento, a seleção, à avaliação de 
merecimento, ao gerenciamento do sistema de promoções e progressões e 
dos planos de lotação do funcionalismo. 
II. Realizar atividades de fiscalização, controle e observância dos direitos e 
deveres, registros e frequência, bem como a concessão de licenças, 
aposentadorias, além de outros procedimentos legais relativos aos 
servidores municipais. 
III. Elaborar folha de pagamento e aos demais assuntos relacionados aos 
prontuários dos servidores públicos municipais. 
IV. Organizar e coordenar os programas de formação e aperfeiçoamento de 
pessoal. 
V. Contratação de serviços e aquisições de bens para o município. 
VI. Normatizar e realizar atividades de recebimento, conferência, 
armazenamento, distribuição e controle de materiais. 
VII. Desenvolver atividades atinentes ao registro, o inventário, a proteção 
e a conservação dos bens móveis e imóveis do município. 
VIII. Normatizar e realizar atividades relativas à procedimentos administrativos. 
IX. Recebimento, à distribuição, ao controle do andamento, ao arquivamento 
dos processos e dos documentos em geral que tramitam perante a 
municipalidade. 
X. Proceder estudos e promover medidas com a finalidade de correção ou a 
anulação de atos administrativos e ações contrárias aos princípios 
constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência; bem 
como, aqueles contrários ao interesse público, em interação com a 
Procuradoria Geral do Município. 
XI. Promover constante processo de melhoria da organização e prestação de 
serviços pela Administração Municipal. 
XII. Regulamentar e controlar, em termos burocráticos, as concessões 
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e/ou permissões de bens ou serviços públicos. 
XIII. Criar, organizar e manter com a colaboração dos demais Secretários 
cadastros municipais acerca de dados estatísticos de interesse da 
Municipalidade. 
XIV. Organizar, normatizar e coordenar os serviços de limpeza, 
conservação, copa, recepção, portaria, telefonia, vigilância e reprodução de 
papéis e documentos. 
XV. Organizar os serviços de conservação, manutenção, guarda e 
administração dos veículos do Município, além do controle da distribuição e 
utilização do combustível. 
XVI. A redação de contratos e convênios, em conjunto com a Procuradoria 
Geral do Município. 
XVII. A execução de outras atividades congêneres. 
XVIII. Implantar políticas de uso de software Livre e/ou Público, bem como 
orientar o funcionalismo na melhor utilização desses recursos. 

 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Varia conforme a solicitação. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial ou eletrônico  
e-mail: gabadmpacaja@outlook.com / admpmppacaja@gmail.com 

Local Av. João Miranda dos Santos, 67, bairro: Novo Horizonte. 

Horário de Atendimento 08 às 12h – 14 às 17h. 
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Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 
– Assessorar o executivo municipal (prefeito e secretários) em assuntos relativos a SECELT; 
II – Orientar, dirigir e executar as políticas culturais, esportivas, turísticas  da SECELT; 
III – Prestar esclarecimentos relativos a SECELT quando solicitadas por poder constituído; 
IV – Executar as políticas públicas com estreita observância as legislações legais e normativas; 
V – Aprovar a programação a ser executada a partir da elaboração do PAT (plano de trabalho), orçamento anual fazer alterações e ajustes que se fizerem 
necessários; 

VI – Submeter à apreciação e aprovação da secretaria municipal de administração, a proposta do plano de trabalho, orçamento anual e plurianual da 
secretaria; 

VII – Determinar a realização de sindicância e instauração de inquérito administrativo, ou adotar medidas necessárias para a apuração de 
responsabilidades pôr eventuais irregularidades constatadas no âmbito da secretaria; 
VIII – Apresentar ao poder executivo municipal, relatório mensal da SECELT; 
XIX – Desenvolver outras atividades compatíveis com o preconizado pela SECELT. 
Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Varia conforme a solicitação. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial ou eletrônico 
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e-mail: carlosmaxkal@gmail.com 

Local  Av. Transamazônica, S/N, bairro: Colinas 

Horário de atendimento 08 às 14h 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tem como objetivo a visão e discussões técnicas providas de um propósito, resgatando o valor 
ético e moral, para com este estabelecimento público de caráter absoluto, tendo por obrigação a suprema razão de agir em benefício do 
desenvolvimento de modo permanente, continuo e geral, a satisfazer de necessidades essenciais ou secundarias da sociedade, assim por lei considerada, 
e sob condições impostas unilateralmente pela própria administração em comum de todos no segmento rural. Com objetivo na melhoria da qualidade 
de vida das famílias rurais, com base no pressuposto básico que norteia o processo produtivo local, sob uma filosofia que considera que a agricultura de 
base, mais conhecida como familiar ou alimentar é a motriz de todo e qualquer desenvolvimento social; econômico local e regional. Consequentemente 
o planejamento é tomado com ênfase à ação integrada de um corpo técnico em participação ampla e irrestrita na recuperação do eixo produtivo, assim 
viabilizando o ressurgimento de uma sustentabilidade alimentar com agregação de valores. 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Varia conforme a solicitação 
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Forma de atendimento e 

acesso 

presencial 

Local   

Horário de atendimento 08 às 14h 

SEMDE- Departamento de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Varia conforme a solicitação 

Forma de atendimento e 

acesso 

presencial 

Local  Complexo Administrativo 

Horário de atendimento 08 às 14h 

SEMDE-Departamento de Industria, Comercio e Serviços 

http://www.pacaja.pa.gov.br/
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Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Varia conforme a solicitação 

Forma de atendimento e 

acesso 

presencial 

Local   

Horário de atendimento 08 às 14h 

SEMDE-Departamento de Aquicultura e Pesca 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Varia conforme a solicitação 

Forma de atendimento e 

acesso 

presencial 

http://www.pacaja.pa.gov.br/


ESTADO DO PARÁ 

   Prefeitura Municipal de Pacajá 

  CNPJ: 22.981.427/0001-50 

 “Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo” 
  

 

Avenida João Miranda dos Santos,67 -Bairro: Novo Horizonte- CEP: 68.485-000 –- Pacajá – PA.  
www.pacaja.pa.gov.br  

 

Local   

Horário de atendimento 08 às 14h 

SEMDE-Departamento de Serviço e Inspeção Municipal 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Varia conforme a solicitação 

Forma de atendimento e 

acesso 

presencial 

Local   

Horário de atendimento 08 às 14h 
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Secretaria Municipal de Educação 
I – Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades pedagógicas de ensino e Pesquisa; 
II – Realizar a programação de atividades com alunos da rede municipal, referentes ao ensino, esporte, lazer, recreação e outras atividades correlatas; 
III – Exercer atividades relativas à Educação; 
IV – Instalação e manutenção em perfeito funcionamento dos estabelecimentos municipais de ensino; 
V – Chefiar os órgãos educacionais do Município, seguindo as orientações municipais e as normas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
VI – Subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Educação; 
VII – Fomentar a Instituição e manutenção dos programas de merenda escolar; 
VIII – Promover estudos e pesquisas, visando melhorar o ensino no município; 
XIX – Promover anualmente treinamentos para aperfeiçoamento dos professores; 
X – Fazer anualmente a chamada da população em idade escolar; 
XI – Fazer cumprir as disposições regulamentares do ensino público; 
XII – Dar parecer sobre pedidos de subvenções ou auxílios para instituições educacionais e fiscalizar sua aplicação; 
XIII – Manter intercâmbio com entidades governamentais e privadas visando o melhoramento da educação; 
XIV – Executar programas em conjunto com outros órgãos da Administração Municipal; § 1º dar suporte ao Conselho Municipal de Educação. 
XV – Fiscalizar a oferta de ensino especial, fazendo cumprir as diretrizes de apoio especializado, criados para atender as peculiaridades do educando 
portador de necessidades especiais, aos em atraso considerável quanto a idade regular de matricula e aos superdotados; 
XVI – Zelar pelo cumprimento e fiscalização do recenseamento da população em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e adultos que a 
ela não tiverem acesso, bem como a realização da chamada pública e a frequência a escola. 
XVII – Avaliar o cumprimento do plano municipal de educação, bem como os projetos ou programas da educação municipal; 
XVIII – Conhecer a realidade educacional do município e propor medidas ao poder público para melhoria do fluxo e do rendimento escolar. § 2º dar 
suporte ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério 

 
Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Varia conforme a solicitação 

http://www.pacaja.pa.gov.br/
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Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

08 às 14h 

 

A SEMED tem a seguinte estrutura: 

1. Entidades de Cooperação: 

1.1.Conselho Municipal de Educação-CME 

1.2. Conselho Municipal de Alimentação Escolar-CAE 

1.3.Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério 

1.4 Conselho do FUNDEB 

 

2.Assessoramento Superior 

2.1. Assessoria Jurídica 

2.2. Assessoria Pedagógica 

 

2. Diretoria de Ensino 

http://www.pacaja.pa.gov.br/
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2.1. Coordenação Cidade 

2.2. Coordenação Campo 

2.3. CACS-FUNDEB 

3. Setor De RH 

4. Almoxarifado 

5. Setor Merenda 

6. Setor de Compras 

 

 

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 

 Desenvolver o planejamento operacional e a execução da política financeira, tributária e econômica do Município; 
 Assessorar as secretarias municipais em assuntos financeiros e garantir a elaboração e execução do planejamento da Prefeitura junto às 

secretarias municipais; 
 Desenvolver estudos e coordenar o planejamento e a elaboração do Plano Plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei 

Orçamentária Anual bem como orientar, coordenar, acompanhar e controlar a execução do orçamento de acordo com as disposições 
legais, respeitando os princípios e limites estabelecidos na Lei 8.666/93, 4.320/64 e Lei complementar 101/2000; 

 Realizar o planejamento econômico e a proposta orçamentária; 
 Definir e executar as diretrizes das políticas orçamentárias, econômicas, tributárias e financeiras do município, atendendo a legislação em 

vigor e otimizando os recursos públicos; 
 Acompanhar os sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e dívida pública, proporcionando a contabilização e a liquidação da 

despesa pública; 
 Realizar as prestações de contas do Município; 
 Elaborar demonstrativos e relatórios do comportamento das despesas orçamentárias; 

http://www.pacaja.pa.gov.br/
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 Programar o desembolso financeiro, o empenho, a liquidação e o pagamento das despesas; 
 Elaborar balancetes, demonstrativos e balanços, bem como, disponibilizar as informações estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 

101/2000 e demais legislações vigentes; 
 Supervisionar os investimentos públicos e controlar a capacidade de endividamento do Município; 
 Inscrever e cadastrar os contribuintes, bem como prestar orientação aos mesmos; 
 Realizar o lançamento, a arrecadação e fiscalização dos tributos devidos ao Município; 
 Realizar a inserção e baixa em dívida ativa dos contribuintes; 
 Implementar campanhas visando à arrecadação; 
 Executar o registro e controles contábeis da administração financeira e patrimonial e o registro da execução orçamentária; 
 Fiscalizar e autuar as infrações cometidas contra a legislação vigente relacionada à sua área de competência; 
 Orientar as unidades administrativas sobre os possíveis remanejamentos e abertura de crédito adicional ao orçamento, bem como, sobre 

as necessidades de correção de eventuais desvios na execução do orçamento e nas diretrizes propostas; 
 Efetuar o remanejamento orçamentário e abertura de crédito adicional ao orçamento quando solicitado pelas unidades administrativas, 

de acordo com as disposições legais; 
 Gerir a legislação tributária e financeira do Município; 
 Manter, revisar e atualizar o cadastro econômico do Município; 
 Controlar e acompanhar a execução de convênios; 
 Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais; 
 Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria; 
 Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria; 
 Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da Secretaria; 
 Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicação, o órgão responsável sobre eventuais alterações; 
 Desenvolver o planejamento urbano e rural do Município, visando ao desenvolvimento físico e social; 
 Efetuar o planejamento global da infraestrutura do Município; 
 Implantar, coordenar, programar e executar a política urbanística; 
 Implantar, fazer cumprir e manter atualizado o Plano Diretor, bem como o desenvolvimento integrado e a obediência das leis 

complementares; 
 Elaborar projetos, compatibilizados, das ações em conjunto com as demais secretarias; 
 Efetuar registros e informar sobre imóveis, cálculos de tributos e dados dos cidadãos, subsidiando planos e projetos; 
 Elaborar e atualizar a cartografia municipal; autorizar usos, obras ou parcelamento do solo; 
 Captar recursos, elaborar, desenvolver e projetos, buscando recursos junto a organismos federais, não governamentais e entidades de 

classe. 
 Elaborar projetos, programas, planos de trabalho e demais documentos necessários à viabilização de recursos para o Município. 
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 Revisar leis Complementares previstas no Plano Diretor. 
 Controlar os sistemas de numeração predial, identificação dos logradouros públicos, execução de projetos para geração e atualização de 

cadastros, bem como o levantamento e sistematização dos dados. 
 Analisar e aprovar projetos arquitetônicos, loteamentos, condomínios, desmembramentos/anexação de chácaras urbanas, 

subdivisões/unificações de lotes urbanos, bem como emitir os respectivos documentos. 
 Emitir certificado de conclusão de obra, certidões de anuência e demolição, certidão de aprovação de projetos, segundas-vias de 

documentos, informações de edificações constantes nas áreas subdivididas e autorização de alvará de estabelecimento. 
 Auxiliar na elaboração das Leis de: imposto predial e territorial urbano, taxa de lixo, e iluminação pública. 
 Gerenciar o Geoprocessamento; 
 Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais; 
 Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da secretaria; 
 Exercer o controle orçamentário no âmbito da secretaria; 
 Executar atividades administrativas no âmbito da secretaria; 
 Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre eventuais alterações; 

 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Varia conforme a demanda. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial ou eletrônico 

Local / Horário de 

atendimento 

Av. João Miranda dos Santos, 67, bairro: Novo Horizonte, 
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e-mail: gabadmpacaja@outlook.com  

Horário de Atendimento 08 às 12- 14 às 17h 

 

 

Secretaria Municipal de Habitação 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Varia conforme a solicitação 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial  

Local / Horário de 

atendimento 

 Av. Transamazônica, S/n, bairro: Colinas. 

Horário de Atendimento 08 às 14h 

DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO 

A SEMHAB tem a seguinte estrutura: 

http://www.pacaja.pa.gov.br/
mailto:gabadmpacaja@outlook.com
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1-    USO E OCUPAÇÃO DO SOLO:  

Trata-se da Atividade que vai ser desenvolvida em uma determinada Localidade: 

O uso e ocupação do Solo define- se uma atividade pode ser exercida em um referente área do macro Zoneamento. 

Macro zoneamento comercial; 

Macro zoneamento industrial; 

Macro zoneamento residencial; 

 

2- DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS:  

 Emissão de Alvará de Construção, de acordo com cod. De Obras; 

 Fiscalização de Construção para evitar construção irregular nos logradouros públicos, de acordo com cod. De Obras; 

Fiscalizar obras em andamento para ser executadas de acordo com o projeto aprovado. De acordo com cod. De Obras; 

Emissão da carta de habite-se : documento atestando que a construção foi realizada de acordo com as exigências municipais e está apto para ser habitado. 

 

3- Departamento de Saneamento básico; responsável por: 

Abastecimento de água, 

Manejo de água pluviais; 

Tratamento de esgoto; 
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Limpeza Urbana, 

Manejo de resíduos sólidos e controles de Pragas. 

 

4- Departamento de habitação: 

Responsável pela Demanda habitacional; 

Projetos habitacionais, 

Transferência de propriedade urbana; 

Atualização cadastral; 

Desmembramento do imóvel; 

Remembramento de imóvel; 

Regularização Fundiária processo de Título Definitivo. 

DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. 
 

 
No Dep. De Regularização Fundiária o cidadão poderá acessar os respectivos serviços:   
 

1. Cadastro imobiliário  

 
1.1 - Transferência de propriedade urbana; 
1.2- Atualização cadastral; 
1.3- Desmembramento do imóvel; 
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1-4- Remembramento de imóvel; 
1-5- Regularização Fundiária Urbana - Título Definitivo. 
 
 

DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. 
 

 

Requisitos  Nenhum 

Quem pode acessar? População em geral; 

Prazo máximo para resposta Varia conforme o serviço solicitado; 

Forma de atendimento e acesso Presencial, demanda espontânea, vistoria in-loco  

Local/ horário de atendimento NMRF- Núcleo Municipal de Regularização Fundiária – Rua Inês Soares S/N, Bairro centro; 
De segunda-feira a sexta-feira-08:00 às 14:00 horas. 

 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 
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Prazo máximo para 

resposta 

Varia conforme a solicitação 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial ou eletrônico 

Local / Horário de 

atendimento 

  

Horário de Atendimento 04 às 14h 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Com a responsabilidade de comandar um sistema de saúde municipal, exercendo as funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, 
acompanhamento, controle, avaliação e auditoria, abrangendo o cuidado ambulatorial, hospitalar, de urgência e emergência. Interação com a 
sociedade através dos Conselhos de Saúde, dos órgãos fiscalizadores e com outras esferas do governo. Compartilha com outros órgãos através de 
diálogos constantes, tanto nos Conselhos como nas Conferências, como também interagem com técnicos que atuam na execução de cada programa, 
delegando responsabilidades, de acordo com suas atribuições. Nesse sentido, destaca-se também os conselhos nacionais de representação dos 
gestores estaduais (CONASS) e municipais (CONASEMS), os canais institucionais formais de relação entre esferas de governo (comissões intergestores 
tripartite e bipartite) e os colegiados de participação da sociedade (conselhos de saúde permanentes e deliberativos), que integram a estrutura 
decisória no SUS.Os Gestores negociam no âmbito municipal, com o Conselho Municipal de Saúde; no âmbito estadual, as ações são negociadas e 
pactuadas pela CIB – Comissão Intergestores Bipartite (composta por representantes das secretarias municipais de saúde e secretaria estadual de 
saúde) e deliberadas pelo CES – Conselho Estadual de Saúde (composto por vários segmentos da sociedade: gestores, usuários, profissionais, entidades 
de classe, etc.); e, por fim, no âmbito federal, as políticas do SUS são negociadas e pactuadas na CIT – Comissão Intergestores Tripartite (composta por 
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representantes do Ministério da Saúde, das secretarias municipais de saúde e das secretarias estaduais de saúde). 
Propor planos de política municipal de saúde e seu controle, considerando aspectos econômicos e financeiros, além de: I. Recomendar a adoção de 
critérios que garantam qualidade na prestação de serviços de saúde; II. Definir estratégias e mecanismos de coordenação do SUS em consonância com 
os órgãos colegiados; III. Examinar e encaminhar propostas, denúncias e queixas; IV. Emitir pareceres em consultas;   

 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Varia conforme a solicitação 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial ou eletrônico 

Local / Horário de 

atendimento 

 Av. Transamazônica, S/N – bairro: Colinas 

Horário de Atendimento 08 às 14h 

 

 

Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social 
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A atuação da Assistência Social ocorre em base a princípios e diretrizes tendo 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. 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Presta atendimento socioassistencial às pessoas e famílias, articula os serviços e potencializa a rede de proteção social básica 

tendo como porta de entrada os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS); e, no caso do apoio, orientação e 

acompanhamento a situação de ameaça ou violação de direitos, este se realiza por intermédio do Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social (CREAS). 

Prazo máximo para 

resposta 

Varia conforme o serviço e/ou programa solicitados. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial  

Local / Horário de 

atendimento 

 Rua 13 de Abril, s/nº, Centro, Pacajá/PA. 
 

Horário de Atendimento Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 14:00 horas (período pandêmico). 

 

 
 
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 
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O QUE É? REQUISITOS: LOCAL: HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO: 

É um programa de transferência direta 
de renda, direcionado às famílias em 
situação de pobreza e de extrema 
pobreza em todo o País, de modo que 
consigam superar a situação de 
vulnerabilidade e pobreza. O programa 
busca garantir a essas famílias o direito 
à alimentação e o acesso à educação e 
à saúde. 

As famílias que têm renda mensal entre 
R$ 89,01 e R$ 178,00 por pessoa. Que 
tenham em sua composição gestantes e 
crianças ou adolescentes entre 0 e 17 
anos. A família deve estar inscrita no 
Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal, com seus dados 
atualizados há menos de 2 anos. 

 

Rua 13 de Abril, s/nº, Centro, 
Pacajá/PA. 
Prédio da Secretaria Municipal de 
Trabalho e Promoção Social. 

Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 
14:00 horas (período pandêmico). 

 
 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO JURÍDICO GRATUITO: 
 

O QUE É? 
 

REQUISITOS: LOCAL: HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

A assistência jurídica integral e 
gratuita aos hipossuficientes é direito 
e garantia fundamental de cidadania, 
inserido na Constituição Federal, 
sendo dever da União, dos Estados 
e do Distrito Federal instalar a 
Defensoria Pública em todo o país. 

Ser cidadão Pacajaense; 
Baixa renda;  
Possuir CadÚnico. 

Rua 13 de Abril, s/nº, Centro, Pacajá/PA. 
 
Prédio da Secretaria Municipal de 
Trabalho e Promoção Social. 

Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 14:00 
horas (período pandêmico). 

 
 
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS NOVO HORIZONTE 
 

O QUE É? 
 

PÚBLICO ALVO: LOCAL: HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

http://www.pacaja.pa.gov.br/
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Representa a principal estrutura física 
local para a proteção social básica, 
desempenha papel central no território 
onde se localiza, possuindo a função 
exclusiva da oferta pública do trabalho 
social com famílias por meio do serviço 
de Proteção e Atendimento Integral a 
Famílias (PAIF) e gestão territorial da 
rede socioassistencial de proteção 
social básica.  

O CRAS atende pessoas com deficiência, 
idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, 
pessoas inseridas no Cadastro Único, 
beneficiários do Programa Bolsa Família e 
do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), entre outros. 

Rua Francisco Bastos, s/nº, 
bairro Novo Horizonte, 
Pacajá/PA. 

Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 
14:00 horas (período pandêmico). 

 
 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS 
 

O QUE É? 
 

PÚBLICO ALVO: LOCAL: HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 

O Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social 
(Creas) é uma unidade pública da 
política de Assistência Social onde 
são atendidas famílias e pessoas 
que estão em situação de risco 
social ou tiveram seus direitos 
violados. 

Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e 
social, com violação de direitos, como: violência física, 
psicológica e negligência; violência sexual; afastamento 
do convívio familiar devido à aplicação de medida de 
proteção; situação de rua; abandono; trabalho infantil; 
discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia; 
descumprimento de condicionalidades do Programa 
Bolsa Família em decorrência de violação de direitos; 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio 
aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de 
Serviços à Comunidade por adolescentes, entre outras. 

Rua 24 de Janeiro, nº 7, 
Centro, Pacajá/PA. 

Segunda a Sexta-feira, das 
08:00 às 14:00 horas (período 
pandêmico). 

 
 
SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 
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ESTADO DO PARÁ 

   Prefeitura Municipal de Pacajá 

  CNPJ: 22.981.427/0001-50 

 “Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo” 
  

 

Avenida João Miranda dos Santos,67 -Bairro: Novo Horizonte- CEP: 68.485-000 –- Pacajá – PA.  
www.pacaja.pa.gov.br  

 

O QUE É? 
 

PÚBLICO ALVO: LOCAL: HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 

Setor responsável pela emissão de 
1ª e 2ª via de identidade, 
alistamento militar e busca ativa de 
2ª via de certidão de nascimento. 

População em geral. Complexo do Trabalho – Rod. 
Transamazônica, Pacajá/PA. 

Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 
14:00 horas (período pandêmico). 

 
 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA – CCPI 

O QUE É? 
 

PÚBLICO ALVO: LOCAL: HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 

O CCPI é um espaço que oferece 
diversas atividades que contribuem 
no processo de envelhecimento 
saudável, no desenvolvimento da 
autonomia e de sociabilidades, no 
fortalecimento dos vínculos 
familiares e do convívio comunitário 
e na prevenção de risco social para 
a pessoa idosa. 

Pessoa idosa. Rua São Pedro, s/nº, Centro, 
Pacajá/PA. 

Não está em funcionamento em 
razão da pandemia. 

 
 

CONSELHO TUTELAR 

O QUE É? 
 

PÚBLICO ALVO: LOCAL: HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 

O Conselho Tutelar é um órgão 
municipal responsável por zelar 
pelos direitos da criança e do 
adolescente. 

Crianças e adolescentes. Rua Maria Imaculada, s/nº, Bairro 
Laranjeiras, Pacajá/PA. 

Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 
14:00 horas (período pandêmico). 
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Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos 

Representar e prestar assistência ao Prefeito Municipal nas funções políticas de transportes, obras e serviços urbanos; 
Superintender as obras e os serviços urbanos do Município e fazer cumprir as disposições da Lei Orgânica do Município; 
Manter relações públicas e de contato com os demais Poderes; 
Exercer a coordenação e supervisão dos sistemas de departamento na esfera de suas atribuições; 
Promover a organização e o controle de todas as atividades de planejamento, execução e avaliação de transportes, obras públicas e serviços urbanos; 
Superintender a administração do pessoal lotado no órgão e a administração dos veículos, máquinas, equipamentos, e material utilizado ou à disposição da 
Secretaria; 
Programar, coordenar e execução da política urbanística; 
Promover os serviços de reposição, construção, conservação e recuperação de vias públicas; 
Executar as obras e/ou reparos solicitados pelas demais Secretarias, em articulação com seus setores específicos de prédios e equipamentos; 
Orientar e executar as atividades de planejamento físico do Município; 
Apoiar a fiscalização do cumprimento das posturas municipais relativas a construções, edificações e instalações particulares; 
Supervisionar o cumprimento das normas relativas ao zoneamento e uso do solo; 
Conservar os prédios Municipais; 
Fiscalizar a aplicação de normas técnicas urbanísticas do Município; 
Conservar e manter praças, calçamentos, estradas e prédios públicos em geral; 
Propiciar o funcionamento e a qualificação da iluminação pública; 
Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência; 
Assessorar os demais órgãos, na área de competência; 
Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria; 
Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios e outras formas de parcerias; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pela administração. 
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Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Varia conforme a solicitação 

Forma de atendimento e 

acesso 

Presencial ou eletrônico 
e-mail: setranspacaja@gmail.com 

Local / Horário de 

atendimento 

 Av. João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte 

Horário de Atendimento 08 às 14h 

 

http://www.pacaja.pa.gov.br/

