
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ - PA 
 

 
 

Órgão: Prefeitura Municipal Jefferson Ferreira de Miranda Unidade(s) orçamentária(s) do órgão: 

Unidade orçamentária: Gabinete do Prefeito 

Endereço: Praça Coronel Horácio, nº 70 

Curuçá – PA CEP: 68750-000 

Email: curuca.pa.gov.br/webmail setor@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 
 

Competências 

Prestar assessoramento direta e indiretamente ao Prefeito Municipal, Secretários e demais 
poderes; representação diplomática; colaborar com o Prefeito Municipal com relação 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. 

 
Unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Administração 

Alessandro Miranda de Macêdo Martins  

Endereço Eletrônico:  semad@curuca.pa.gov.br  

Fone: (91) 3722-1169 

 

Competências 

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. 

 
Unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Finanças 

Jean Carlos Fonseca Alves 

Endereço Eletrônico:  sefin@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 
 

Competências 

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. 

 
Unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura 

Niltilene Pereira Gomes 

Endereço Eletrônico:  semcult@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 
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Competências 

Planejar, incentivar, promover, fomentar e dar apoio as ações referentes à produção cultural do 
Município de Curuçá. 

 
 

Unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Turismo 

Rafaela Sayuri de Lima Ohashi 

Endereço Eletrônico:  semtur@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 

 

Competências 

Planejar, incentivar, promover, fomentar e dar apoio as ações referentes ao turismo do município 
de Curuçá. 

 
Unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Agricultura 

Hamilton Brito dos Santos Alves 

Endereço Eletrônico:  semagri@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 
 

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. 

 
Unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura 

Maria do Rosário Saraiva Chagas 

Endereço Eletrônico:  sempaq@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 

 

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. 

 

Unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Luiz Guilherme Lopes de Melo e Silva 

Endereço Eletrônico:  semma@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 

 

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. 
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Unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Segurança Pública 

Ailson Modesto de Sousa 

Endereço Eletrônico:  smsp@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 
 

Competências 

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. 

 
Unidade orçamentária: Secretaria de Integração Municipal 

Hitalo Magno da Silva 

Endereço Eletrônico:  seim@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 

 

Competências 

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; 

 

Unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e Transporte 

Newton Roberto Alves de Campos 

Endereço Eletrônico:  semourb@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 

 

Competências 

Planejar, coordenar, supervisionar, fiscalizar a execução de projetos relativo 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; 

 
Unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

Roger Ferreira Guilherme Mendes 

Endereço Eletrônico:  semel@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 
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Competências 

Planejar, incentivar, promover, fomentar e dar apoio as ações referentes ao esporte e desporto no 
município de Curuçá. 

 
Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social 

 

Unidade(s) orçamentária(s) do órgão: 

Unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Ariana Almeida da Silva 

Endereço Eletrônico:  semas@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 

 

Competências 

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. 

 
 

Órgão: Fundo Municipal de Saúde 
 

Unidade(s) orçamentária(s) do órgão: 

Unidade orçamentária: Fundo Municipal de Saúde 

Maria do Socorro Pinheiro Ruivo 

Endereço Eletrônico:  semusa@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 

 

Competências 

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. 

 
Órgão: Fundo Municipal de Educação 

 

Unidade(s) orçamentária(s) do órgão: 

Unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Educação 

Joaquim Ribeiro da Luz 

Endereço Eletrônico:  semed@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 

 

Competências 

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; 
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Órgão: Fundo Municipal de Educação 
 

Unidade(s) orçamentária(s) do órgão: 

Unidade orçamentária: Fundo Municipal de Educação 

Joaquim Ribeiro da Luz 

Endereço Eletrônico:  semed@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 

 

Órgão: Fundo de Educação Básica - FUNDEB 
 

Unidade(s) orçamentária(s) do órgão: 

Unidade orçamentária: Fundo de Educação Básica – 

FUNDEB Endereço: semed@curuca.pa.gov.br 

Fone: (91) 3722-1169 
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