
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Coronel Horácio, n°. 70 - Curuçá - PA, CEP: 68.750 - 000. 
CNPJ: 05.171.939/0001-32 

 

 

CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURUÇÁ - PARÁ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Coronel Horácio, n°. 70 - Curuçá - PA, CEP: 68.750 - 000. 
CNPJ: 05.171.939/0001-32 

Estrutura Organizacional 

 

1. Gabinete do Prefeito 

2. Procuradoria Geral do Município 

3. Secretaria de Administração 

4. Secretaria de Finanças 

5. Secretaria Assistência Social 

6. Secretaria de Saúde 

7. Secretaria de Educação 

8. Secretaria de Segurança Pública 

9. Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte 

10. Secretaria de Integração 

11. Secretaria de Agricultura 

12. Secretaria de Cultura 

13. Secretaria de Turismo 

14. Secretaria de Pesca e Aquicultura 

15. Secretaria de Meio Ambiente 

16. Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer 

17. E-SIC 

18. E-OUV 

 

 

 



 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Coronel Horácio, n°. 70 - Curuçá - PA, CEP: 68.750 - 000. 
CNPJ: 05.171.939/0001-32 

 

APRESENTAÇÃO 

 

  O atendimento ao cidadão na entrega de políticas públicas de qualidade e eficiência é 

sempre o objetivo principal na Gestão Pública, que deve primar pela modernização, eficiência, 

excelência e democratização de seus resultados, assegurando assim o princípio fundamental 

constitucional da cidadania. Deste modo, a Prefeitura Municipal de Curuçá, cumprindo a Lei N° 

13.460/2017, de 26 de junho de 2017, que dispõe e define a Carta de Serviços ao Cidadão, tem 

como objetivo informar ao cidadão os serviços prestados pela entidade e suas Secretarias, suas 

diversas formas de acesso, respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao 

público.  

 

 

HTTP://WWW.CURUCA.PA.GOV.BR/ 
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1. GABINETE DO PREFEITO 

Apresentação  

Prestar assessoramento direta e indiretamente ao Prefeito Municipal, Secretários e demais 

poderes; representação diplomática; colaborar com o Prefeito Municipal com relações as metas e 

objetivos do plano de Governo Municipal; articular integração das secretarias e órgãos municipais; 

assessorar o Prefeito Municipal nos processos de avaliação e cobranças dos resultados alcançados. 

Serviços 

• Assessorar o Prefeito na sua representação civil, social e administrativa; 

• Assessorar o Prefeito na aprovação de medidas administrativas; 

• Encaminhar e acompanhar as divulgações dos atos do Prefeito, obedecendo aos princípios 

legais, logísticos e organizacionais; 

• Atuar com excelência na representação política e social; 

• Atuar com eficácia as solicitações feitas pela Câmara Municipal; 

• Cuidar de forma legal do prédio sede da Prefeitura e zelar pelos bens móveis e imóveis 

existentes; 

• Atender com cordialidade a sociedade referente aos assuntos de interesse que envolve os 

anseios da comunidade, providenciando, quando for o caso, o seu encaminhamento às 

secretarias responsáveis; 

• Proceder no âmbito do órgão à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários 

previstos na sua Unidade, bem como à gestão de processos e dos recursos materiais 

existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder 

Executivo; 

• Exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito Municipal. 

Chefe de Gabinete: Sr. Edivan Moura da Silva 

• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 

• Endereço: Praça Coronel Horácio, n.º 70. Centro 

• Telefone: (91) 3722-1169 

• E-mail: curuca.pa.gov.br 
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2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Apresentação  

Promover a representação judicial do município; e, na área de sua atuação, a representação 

extrajudicial; promover a inscrição da Dívida Ativa; promover a execução judicial da Dívida Ativa 

inscrita no município; assessorar o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais 

– e demais titulares de órgãos do município; inclusive elaborando as informações nos mandados 

de segurança em que sejam apontados como coautores; representar ao Prefeito em medidas de 

ordem jurídica que lhe pareçam necessárias, tendo em vista o interesse público e a legislação em 

vigor; exercer a função de órgão central de Consultoria Jurídica do município; velar pela 

legalidade dos atos da Administração Municipal, representando ao Prefeito quando constatar 

infrações e propondo medidas que visem à correção de ilegalidades eventualmente encontradas, 

inclusive a anulação – ou revogação – de atos, além da punição aos responsáveis; requisitar a 

qualquer órgão da administração municipal, fixando prazo, os elementos de informação 

necessários ao desempenho de suas atribuições, podendo a requisição, em caso de urgência, ser 

feita verbalmente; elaborar projetos de lei – e atos normativos – de competência do Prefeito, 

assessorando os Secretários Municipais – e dirigentes de órgãos autônomos – no desempenho da 

competência para expedição de tais atos, que lhe devem ser submetida antes de sua edição; avocar 

o exame de qualquer processo – administrativo ou judicial – em que haja interesse de órgão da 

administração municipal; atender e orientar, com cordialidade, a todos quantos busquem quaisquer 

informações que possa prestar no interesse da cidade – e da imagem de organização, 

responsabilidade, probidade e zelo para com os direitos do município, e do sujeito passivo de 

qualquer pretensão a cargo da Procuradoria; proceder, no âmbito do seu órgão, à gestão – e ao 

controle financeiro – dos recursos orçamentários, bem como a gestão de pessoas e recursos 

materiais existentes, em consonância com determinações emanados do Chefe do Poder Executivo; 

exercer outras atividades correlatas. 

Serviços 

• Representar judicial e extrajudicialmente o Município, inclusive, 

especialmente, absorvendo os poderes da Procuradoria fazendária, na forma 

da lei; 
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• Promover, por representação do Município, as desapropriações amigáveis ou 

judiciais, sob a supervisão necessária do Prefeito Municipal; 

• Emitir parecer singular ou coletivo sobre questões jurídicas submetidas a 

exames pelo Prefeito Municipal, Secretários do Município e demais titulares 

de órgãos a ele diretamente subordinados, assim como sugerir providências 

de ordem jurídica para ações de interesse público, obedecidas as 

formalidades legais; 

• Assessorar o Município e seus órgãos setoriais, emitindo parecer obrigatório 

e não-vinculante, em todos os atos e negócios jurídicos de qualquer natureza, 

especialmente contratos administrativos, civis e comerciais, bem como 

convênios em geral; 

• Estudar, elaborar e examinar, emitindo parecer obrigatório e não-vinculante, 

anteprojetos de leis, decretos, regulamentos; 

• Orientar e controlar, mediante a proposição de normas, a aplicação e 

incidência de leis e regulamentos; 

• Sugerir as medidas que julgar necessárias para a uniformização da 

jurisprudência administrativa e promover a consolidação da legislação do 

Município; 

• Dirigir e supervisionar os serviços de assessoria jurídica da administração 

pública direta e indireta do Município; 

• Realizar os processos administrativos disciplinares, nos termos da lei; 

• Propor, ao Prefeito Municipal, o encaminhamento de representação para a 

declaração de inconstitucionalidade de normas; 

• Propor ao Prefeito Municipal que visam a aplicação dos princípios 

norteadores da administração pública, previstos no art. 37 da Constituição 

Federal; 

• Opinar, quando solicitado pelo Prefeito Municipal, sobre as consultas de 

interesse da Municipalidade e dos órgãos da administração direta e indireta 
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junto ao Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas dos Municípios, 

e demais órgãos de controle financeiro e orçamentário. 

 

Titular: Adv. Carlos Eduardo Formigosa Pinheiro 

• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 

• Endereço: Praça Coronel Horácio, n.º 70 – Centro 

• Telefone: (91) 3722- 1169 

• E-mail: pgm@curuca.pa.gov.br 

• prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Apresentação  

 Gerenciar o sistema de recursos humanos, emissão de certidões e arquivamento de 

documentos do funcionalismo, emissão de Carteira de Trabalho e Alistamento Militar. 

Gerenciamento do espaço público na zona urbana e rural, implementar a segurança do 

patrimônio mobiliário municipal, administrar o sistema de vigilância dos prédios 

municipais; implementar o desenvolvimento dos servidores municipais. 

Serviços: 

• Coordenar os programas e atividades de incorporação, manutenção e 

desenvolvimento de recursos humanos, bem como expedir os atos administrativos 

em matérias de pessoal da administração direta do poder executivo; 

• Gerir o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da administração 

direta do poder executivo; 

• Coordenar as atividades voltadas para o aprimoramento permanente das relações de 

trabalho entre a administração municipal e servidores, privilegiando a interlocução 

com suas entidades legalmente representativas; 

mailto:prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br
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• Coordenar as atividades referentes ao cumprimento dos deveres disciplinares e 

obrigações de conduta ética por parte dos servidores públicos da administração 

direta e indireta do poder executivo e assessorar o chefe do poder executivo nesta 

matéria; 

• Planejar, coordenar e supervisionar as atividades voltadas a prestação de serviços à 

população em geral; 

• Coordenar e supervisionar as atividades de informatização da Prefeitura Municipal; 

• Coordenar a expedição, publicação e registro de atos oficiais, a tramitação e 

controle de processos administrativos; 

• Coordenar o programa de capacitação de servidores através de cursos e ações 

visando a eficácia dos serviços públicos. 

Secretário(a): Alessandro Miranda de Macêdo Martins 

• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 

• Endereço: Praça Coronel Horácio, nº 70 – Centro 

• Telefone: (091) 3722-1169 

• E-mail: semad@curuca.pa.gov.br 

• prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 
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4. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Apresentação  

Acompanhar, gerenciar, coordenar e controlar o sistema financeiro municipal: 

monitorar o cumprimento da legislação no que tange a responsabilidade fiscal, articulado 

com os órgãos da administração direta e indireta do município; regularização fundiária; 

efetuar a guarda e movimentação dos recursos financeiros e outros valores pertencentes ao 

financeiro municipal; processar a despesa e manter os registros contábeis da administração 

financeira orçamentária do município; fazer cumprir as metas e objetivos do Plano de 

Governo 

Serviços 

• Coordenar, executar, fiscalizar e controlar as atividades referentes aos sistemas: 

fiscal tributário, contábil, de dívida pública e de banco de dados fiscal do 

município; 

• Efetuar a contabilidade do Município sobre os recursos próprios, dos repasses 

federais e estaduais. Otimizando os sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial, 

de resultados, de custo e de todos os atos da Secretaria de Finanças. 

• Executar as atividades referentes ao lançamento, à cobrança, à arrecadação e a 

fiscalização dos tributos, taxas municipais e de outras receitas pertencentes ao 

Município; 
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• Elaborar o balanço anual da administração municipal e as prestações de contas 

específicas de recursos financeiros, quando exigidos; 

• Manter, administrar, atualizar e controlar o Cadastro Mobiliário e Imobiliário do 

Município; 

• Elaborara a proposta orçamentária e coordenar a aplicação dos recursos inerentes 

aos sistemas de responsabilidade da SEFIN, constantes do Plano Plurianual e do 

Orçamento Anual do Município; 

• Viabilizar apoio técnico e administrativo ao Contencioso Administrativo Tributário 

do Município; 

• Cumpri com as normas no que se refere ao controle e acompanhamento necessário 

aos ditames da Lei Complementar Federal nº 101, de 04.05.2000, que dispõe sobre 

a responsabilidade na gestão fiscal; 

• Desempenhar outras atividades inerentes à Secretaria de Finanças. 

Secretário(a): Sr. Jean Carlos Fonseca Alves 

• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 

• Endereço: Praça Coronel Horácio, n.º 70. Centro 

• Telefone: (91) 3722-1169 

• E-mail: sefin@curuca.pa.gov.br 

• prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 
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5. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Apresentação  

Proteção à família, à gestante, à maternidade, à infância, à adolescência e ao idoso; amparo 

a crianças e adolescentes carentes; promoção integral ao mercado de trabalho, habilitação e 

reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração a vida 

comunitária; firmar convênios. 

Serviços  

CRAS 

• Proteção e Atenção Integral à Família – PAIF 

• Programa Criança Feliz 

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 

CREAS 

• Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI 

• Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 

CENTRAL DE CADASTRAMENTO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 



 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Coronel Horácio, n°. 70 - Curuçá - PA, CEP: 68.750 - 000. 
CNPJ: 05.171.939/0001-32 

• 2.1. Programa Bolsa Família 

• 2.2. Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

Secretária: Ariana Almeida da Silva 

• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 

• Endereço: Rua Duque de Caxias, S/N – Centro 

• Telefone: (091) 3722-1169 

• E-mail: semas@curuca.pa.gov.br 

• prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 

 

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Apresentação  

Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas e aplicações dos seus recursos; 

Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de 

Saúde, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

Serviços 

Tem por finalidade a execução no município de Curuçá, das ações do Sistema Único de 

Saúde-SUS, bem como, normatizar, regulamentar, fiscalizar, executar e controlar os assuntos 

relativos à Política de Assistência à Saúde. 

Secretária: Maria do Socorro Pinheiro Ruivo 

• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 

• Endereço: Praça Coronel Horácio, Nº 70. Centro 

• Telefone: (091) 3722-1169 

• E-mail: semusa@curuca.pa.gov.br 

• prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 
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7. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Apresentação  

Organizar, administrar, supervisionar, controlar e avaliar a ação municipal no campo da 

educação; articular-se com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, assim como aqueles de 

âmbito Municipal para o desenvolvimento de políticas e para a elaboração de legislação 

educacional, em regime de parceria; implantar e implementar políticas públicas que assegurem o 

aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem de alunos, professores e servidores; assegurar às 

crianças, jovens e adultos, um sistema educacional com  condições para acesso, permanência e um 

bom aprendizado escolar; 

Serviços  

• Planejar, dirigir, controlar e avaliar as ações referentes à educação no âmbito do 

Município;  

• Promover, incentivar e desenvolver as atividades de Ensino Infantil e Ensino 

Fundamental, coordenando e controlando o seu cumprimento;  

•  Formular e coordenar a Política Municipal de Educação e supervisionar sua execução 

nas instituições que integram sua área de competência;  

• Estabelecer mecanismos que garantam a qualidade do Ensino Público Municipal;  

• Promover a acompanhar as ações de Planejamento e desenvolvimento de currículos e 

programas referentes ao bom funcionamento Escolar;  
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• Promover atividades culturais, educacionais e recreativas;  

• Coordenar e Controlar os programas de merenda Escolar;  

• Promover e manter a Educação de Jovens e Adultos no Município;  

as 19:00h. Secretário(a): DEUSDETE ATAÍDE DE M. JUNIOR 

• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 

• Endereço: Praça Coronel Horácio, nº 70. Centro 

• Telefone: (091) 3722-1660 

• E-mail: semed@curuca.pa.gov.br 

• prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 

 

8. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Apresentação 

Estabelecer as políticas, diretrizes e programas de Segurança Pública no município de Curuçá; 

executar através de seus órgãos as políticas públicas de interesse da pasta; estabelecer relação com 

os órgãos de segurança estadual e federal, visando ação integrada no município; coordenar as 

atividades de assistência militar do Gabinete do Prefeito; firmar convênio com órgãos de 

segurança estadual as diretrizes, o gerenciamento e as prioridades de policiamento, controle e 

fiscalização de trânsito, ações investigativas; preventivas e ostensivas e a diminuição da violência 

e da criminalidade, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais 

dos cidadãos; promover parcerias com instituições voltadas as áreas de serviço social. 

Serviços 

Coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações dos órgãos integrantes do Sistema, 

visando garantir a preservação da ordem pública, mantendo os direitos das pessoas e do 

patrimônio, assegurando a integridade e a segurança do cidadão. 

Secretário(a): Nelson Pablo Modesto da Silva 

• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 

mailto:prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br
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• Endereço: Praça Coronel Horácio, nº 70. Centro 

• Telefone: (091) 3722-1169 

• E-mail: smsp@curuca.pa.gov.br 

• prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 

 

 

 

 

 

9. SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 

Apresentação  

Planejar, coordenar, supervisionar, fiscalizar a execução de projetos relativos a obras 

públicas municipais; execução e reparos de obras públicas; coordenar e executar os trabalhos de 

limpeza das vias e logradouros, coleta e transporte de lixo e remoção de entulhos; manutenção e 

conservação de máquinas e equipamentos pesados; manter, coordenar os serviços públicos 

municipais de abastecimento e urbanização e iluminação pública; 

Serviços  

• Planejamento operacional: Execução por adjudicação dos outros órgãos de governo, 

obras públicas, construções, reformas e reparos de abertura e manutenção de via 

públicas e rodovias municipais; 

• Execução de obras de pavimentação, construção, civil, drenagem e calçamento; 

• Manutenção e preservação dos serviços de iluminação pública; 

• Manutenção e controle operacional da frota de máquinas pesadas, veículos e    

equipamentos; 

• Define a limpeza Urbana e Rural, através do gerenciamento da fiscalização da coleta 

de lixo resíduo sólidos; 

• Manutenção de varrição, roçagem e capina das vias públicas, além de outras atividades 

mailto:prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br


 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Coronel Horácio, n°. 70 - Curuçá - PA, CEP: 68.750 - 000. 
CNPJ: 05.171.939/0001-32 

• Guarda e realizar manutenção da frota de veículos do município  

Secretário(a): Victor Tadeu Modesto Borges 

• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 

• Endereço: Praça Coronel Horácio, nº 70. Centro 

• Telefone: (91) 3722-1169 

• E-mail: semourb@curuca.pa.gov.br 

• prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 

 

 

 

10. SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO 

Apresentação  

Desenvolver, formular, coordenar e executar as ações de caráter administrativo, visando a 

implementação das políticas públicas destinadas a promover o desenvolvimento socioeconômico 

do Município; realizar estudos, pesquisas e levantamentos sobre o espaço geográfico e a 

distribuição populacional; acompanhar a execução dos projetos e programas oficiais de 

responsabilidade dos governos federal, estadual e municipal; Desenvolver ações integradas com as 

secretarias e departamentos, comércio, indústria e sociedade civil; participar das discussões e 

deliberações que digam respeito às questões de interesse da população, principalmente por ocasião 

da elaboração dos Planos Oficiais do Governo Municipal, como: PPA, LDO, LOA, PLANO 

DIRETOR; 

Serviços  

• articular e coordenar a formulação das diretrizes e estratégias de políticas públicas, de 

forma a garantir o desenvolvimento integrado das comunidades do município; 

• Coordenar e propor a implantação de mecanismos democráticos de participação da 

sociedade na elaboração, controle e avaliação da prestação de serviços públicos; 
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• Articular a participação do Governo Municipal, subprefeituras e assessorias 

comunitárias e a parceria com a sociedade civil em ações que garantam integração 

socioeconômica e espacial, através das atividades, programas e projetos dos setores do 

Governo, com vistas ao desenvolvimento regional e local e a redução das 

desigualdades. 

• Promover a descentralização administrativa como forma de atender a todas as regiões 

distritais, levando o governo para perto dos cidadãos e cidadãs, de forma a alcançar 

um melhor atendimento de suas necessidades, permitindo a identificação de políticas 

públicas necessárias à diminuição das desigualdades, além do incremento das 

potencialidades regionais.  

Secretário(a): Joel Carlos Vale de Lima 

• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 

• Endereço: Praça Coronel Horácio, Nº 70. Centro 

• Telefone: (091) 3722-1169 

• E-mail: seim@curuca.pa.gov.br 

• prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 
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11. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

Competências 

Tem como função coordenar a política agrícola do Município, prestando assistência e 

apoio a produtores rurais e de sua sede; controlar, coordenar e gerir o sistema de abastecimento e 

segurança alimentar;  coordenar, fomentar  e desenvolver políticas de produção familiar; criar, 

manter  e  conservar  unidades, equipamentos e instalações para apoio e desenvolvimento da 

política agropecuária, agroindustrial e de abastecimento; apoiar, planejar, coordenar e executar 

programas de capacitação de agricultores e trabalhadores rurais. 

Serviços  

• Tem como objetivo oferecer melhoria na produtividade das áreas agricultáveis do 

município, de maneira a disponibilizar novas alternativas de cultivos e tecnologias 

para o melhor aproveitamento das propriedades dos agricultores familiares do 

município de Curuçá. 

 

Secretário(a): Silverton Souza Ferreira 

• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 
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• Endereço: Praça Coronel Horácio, nº 70. Centro 

• Telefone: (091) 3722-1169 

• E-mail: semagri@curuca.pa.gov.br 

• prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

12. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Apresentação  

Planejar, incentivar, promover, fomentar e dar apoio as ações referentes à produção 

cultural do Município de Curuçá. 

Serviços 

• Fortalecer todos os segmentos culturais; 

• Desenvolver atividades culturais dispondo de infraestrutura física e outros 

mecanismos as necessidades de dinamização; 

• Proteger e preservar os bens e valores da cultura Curuçaense; 

• Criar projetos e desenvolvê-los com parcerias de editais de fomento a cultura, 

atuando com excelência na gestão e disponibilidade em eventos e informação 

culturais.  

 

Secretário(a): Niltilene Pereira Gomes 
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• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 

• Endereço: Praça Coronel Horácio, Nº 70. Centro 

• Telefone: (091) 3722-1169 

• E-mail: semcult@curuca.pa.gov.br 

• prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 

 

 

 

 

 

 

13. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 

Apresentação 

Planejar, incentivar, promover, fomentar e dar apoio as ações referentes ao Turismo do 

Município de Curuçá. 

Serviços  

• Fomentar a atividade turística de forma sustentável, visando o desenvolvimento 

socioeconômico do município de Bragança, assegurando a melhoria da qualidade 

de vida e o respeito ao meio ambiente; 

• Qualificação profissional dos agentes de turismo do município; 

• Organização e articulação da Cadeia Produtiva associada ao turismo (artesanato, 

gastronomia, patrimônio imaterial, atrativos culturais, etc.); 

• Apoio técnico para comunicação especializada (souvenires, participação em 

eventos, 

• DVD turístico, site, redes sociais etc.); 

• Capacitação de eventos geradores de fluxo turístico: religioso, culturais etc. 
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Secretária: Henrique Alves Campos 

• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 

• Endereço: Rua do Rosário, S/N – Centro 

• Telefone: (091) 3722-1169 

• E-mail: semtur@curuca.pa.gov.br 

• prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 

 

 

 

 

 

14. SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA 

Competências 

Planejar, incentivar, promover e dar apoio a todas as ações referentes à produção pesqueira 

e ao pescador para o pleno desempenho de sua profissão. 

Serviços  

Tem Como finalidade promover o desenvolvimento sustentável integrado, mediante o 

fortalecimento das atividades pesqueiras e aquícolas em todas as suas modalidades, visando o 

bem-estar das gerações presentes e futuras. 

Secretário(a): Rui Guilherme Xavier da Silva 

• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 

• Endereço: Av. Independência, S/N – Centro 

• Telefone: (091) 3722-1169 

• E-mail: sempaq@curuca.pa.gov.br 
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• prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

Competências 

Fiscalização e licenciamento ambiental, educação ambiental, coordenar e executar os trabalhos de 

limpeza das vias e logradouros, coleta e transporte de lixo e remoção de entulhos; plano municipal 

de resíduos sólidos, plano municipal de saneamento, paisagismo. 

SERVIÇOS: 

• Emissão de Licenciamento ambiental  

•  Elaborar e pôr em práticas políticas voltadas à gestão do meio 

• ambiente, tais como, palestras de educação ambiental; 

• Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos; 

• Projetos de incentivos a preservação do meio ambiente. 

Secretário(a): Giovane Couto de Lima 

• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 

• Endereço: Tv. General Gurjão, S/N – Rodoviário 
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• Telefone: (091) 3722-1169 

• E-mail: semma@curuca.pa.gov.br 

• prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 

 

 

 

 

 

16. SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

Competências 

Planejar, incentivar, promover, fomentar e dar apoio as ações referentes ao Esporte e 

Desporto no Município de Curuçá. 

Serviços  

• Formular e executar a política esportiva e lazer do Município 

• Realizar e desenvolver eventos esportivos em suas diferentes modalidades 

• Promover o lazer a toda sociedade do Município 

• Implantar projeto para avaliação e orientação de atletas amadores do Município e 

praticantes de atividades físicas nos programas desenvolvidos pela Secretaria; 

• Conservar os espaços esportivos pertencentes ao Município. 

 

Secretário(a): Alvarino Modesto Negrão 

• Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h 

• Endereço: Praça Coronel Horácio, nº 70. Centro 

• Telefone: (91) 3722-1169 

• E-mail: semel@curuca.pa.gov.br 

• prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 
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O e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão) é um portal que facilita o 

exercício do direito de acesso às informações públicas. 

Saiba como o e-SIC pode ajudar você 

O e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão) permite que qualquer pessoa 

física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades do Poder 

Executivo do Município. 

Contato ONLINE, por meio do sistema: Acesse aqui 

 

Além de fazer a solicitação, será possível: 

1- Acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado; 

2- Receber a resposta da solicitação por e-mail; 

3- Entrar com recursos; 

4- Apresentar reclamações; 

5- Consultar as respostas recebidas; 

6- Objetivo é facilitar o exercício do direito de acesso às informações públicas. (LAI – Lei de 

Acesso à Informação - A Lei nº 12.527) 

 

Atendimento Presencial ao Cidadão (E-SIC - Serviço de Informação ao Cidadão)  

Endereço:  

Horário de Atendimento Segunda à Sexta-feira: 08:00h às 14:00h - Segunda a Sexta-feira 

Fone: (91)  
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    E-OUV – Fala.BR 

SISTEMA DE OUVIDORIA 

Está disponível na Internet no endereço: 

E funciona 24 horas. 

 

A ouvidoria é um canal para você apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e 

denúncias. 

 

No serviço público, a ouvidoria é uma espécie de “ponte” entre você e a Administração Pública 

(que são os órgãos, entidades e agentes públicos que trabalham nos diversos setores do governo 

federal, estadual e municipal). 

 

A ouvidoria recebe: 

1- As manifestações dos cidadãos, analisa, orienta, encaminha às áreas responsáveis pelo 

tratamento ou apuração, responde ao manifestante e conclui a manifestação. 

Quais são os tipos de manifestação? 

• SIMPLIFIQUE: Se você acha a prestação de um serviço público muito burocrático, poderá 

apresentar solicitação de simplificação, por meio de formulário próprio, denominado 

Simplifique! 

• SUGESTÃO: proposição ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e 

serviços prestados pela Administração Pública Federal; 

• ELOGIO: demonstração ou reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou 

atendimento recebido; 

• SOLICITAÇÃO: requerimento de adoção de providência por parte da Administração; 

• RECLAMAÇÃO: demonstração de insatisfação relativa a serviço público; e 

• DENÚNCIA: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de 

órgão de controle interno ou externo. 

• PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO: Se você quer ter acesso à informação pública. 


