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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO 

 

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 Óbidos, 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 / Horário de 
atendimento 

Endereço Rua Deputado Raimundo Chaves, N 338 
Bairro Centro, Cep:68250-000- Óbidos-Pará. 

Das 8:00 às 14:00 h 

Site https://obidos.pa.gov.br/  

 

 

 

 

https://obidos.pa.gov.br/
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 Gabinete do Prefeito 

Atendimento ao Público, demandas Municipais e Atividades similares, 
despachos, Agendas de compromissos, coordenação política do Governo. 

Prefeito: Jaime Barbosa da Silva 

Vice-Prefeito: Lindomar Siqueira Marinho 

Forma de 
Atendimento: 

Presencial 

Quem pode acessar: Qualquer Cidadão 

Local e horário de 
Atendimento: 

Endereço Rua Raimundo Chaves, N 338, Centro, 
Cep 68250-000 - Óbidos Pará. 

Horário da 8:00 às 13:00 h 

Site da prefeitura https://obidos.pa.gov.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

https://obidos.pa.gov.br/
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Quem pode 
acessar? 

Cidadão interessado 

Prazo máximo para 
resposta 

30 dias 

Forma de 
atendimento e 
acesso 

Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 
atendimento. 

Endereço Rua Raimundo Chaves, N 338, Centro, 
Cep 68250-000 - Óbidos Pará. 

Horário da 8:00 às 14:00 h 

Site da prefeitura https://obidos.pa.gov.br/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) 

Secretária: Aldanete dos Santos Farias Viana 

Requisitos Nenhum 

Quem pode 
acessar? 

Cidadão interessado  

Prazo máximo para 
resposta 

30 dias 

https://obidos.pa.gov.br/
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Forma de 
atendimento e 
acesso 

 

Eletrônico e presencial 

Local / Horário de 
atendimento 

 

 

 

Endereço: Avenida Prefeito Nelson Souza s/n-
Bairro Cidade Nova. 

Cep 68250-000 - Óbidos Pará. 

Horário da 8:00 às 14:00 h 

Site da prefeitura https://obidos.pa.gov.br/ 

assistenciasocialobidos@yahoo.com  

 

Competências  

 

 

 

 

 

 Coordenação da política de assistência 
social no âmbito municipal: 

 Coordenação da política de trabalho no 
âmbito municipal: 

 Manutenção das atividades do posto local do 
Sistema Nacional de Emprego (SINE). 

 Execução de programas sociais 
comunitários. 

 Planejamento e execução de programas de 
atendimento aos idosos, à criança e ao 
adolescente: 

 Execução de programas de erradicação do 
trabalho infantil; 

 Administração de centro de convivência, 
creches, albergues e demais unidades de 
apoio aos serviços sociais do Município: 

 Outras ações inerentes ao setor 

 

 

 

 

https://obidos.pa.gov.br/
mailto:assistenciasocialobidos@yahoo.com
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Saúde (SEMSA) 

Secretária: Ana Elza De Andrade Tavares 

Requisito Nenhum 

Quem pode 
acessar? 

Cidadão Interessado 

Prazo máximo para 
resposta 

30 dias 

Forma de 
atendimento e 
acesso 

Eletrônico e Presencial 

 

Local / Horário de 
atendimento 

Endereço: Rua Almirante Barrosos, 330 – Centro, 

Cep 68250-000 - Óbidos Pará. 

Telefone: (093) 3547-2979 

Horário da 8:00 às 14:00 h 

Site da prefeitura https://obidos.pa.gov.br/  

semaobidos@yahoo.com.br  

 

CNPJ 11.884.818/0001-30 

 Competência  Coordenação da política municipal de saúde; 

 Operacionalização do Sistema Único de 
Saúde (SUS) na área municipal; 

 Assistência medica; 

 Assistência odontológica; 

 Ações preventivas de saúde; 

 Estudos e pesquisas, em articulação com as 
organizações da área de saúde pública; 

 Programas específicos na área de saúde 
pública; 

 Administração das unidades de saúde 
municipal; 

https://obidos.pa.gov.br/
mailto:semaobidos@yahoo.com.br
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 Vigilância sanitária; 

 Vigilância epidemiológica; 

 Controle de zoonoses; 

 Outras ações inerentes ao setor. 
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Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

Secretário (a): Maria Zilda Bentes Souza 

Requisito Nenhum 

Quem pode 
acessar? 

Cidadão interessado  

Prazo máximo para 
resposta 

30 dias 

Forma de 
atendimento e 
acesso 

Eletrônica e presencial 

Local / Horário de 
atendimento 

Endereço: Travessa Rui Barbosa, 463- Centro 

Cep 68250-000 - Óbidos Pará. 

Horário da 8:00 às 14:00 h 

Site da prefeitura https://obidos.pa.gov.br/ 

semed.obidos@gmail.com  

 

CNPJ 30.971.257/0001-51 

 Competência  Coordenação da política educacional do 
município; 

 Operacionalização do sistema de Educação 
do município; 

 Educação infantil; 

 Ensino fundamental; 

 Educação de jovens e adultos; 

 Educação ambiental; 

 Capacitação e treinamento do pessoal da 
área de educação; 

 Planejamento, estatística educacional e 
avaliação de resultados; 

 Ações suplementares ao ensino médio e 
profissionalizante; 

https://obidos.pa.gov.br/
mailto:semed.obidos@gmail.com


 
 

Estado Do Pará 

Prefeitura Municipal de Óbidos 

CNPJ N.05.131.180/0001-64 – Fone (93) 3547-3044 

Rua Dep. Raimundo Chaves, 338 - Centro – CEP: 68.250-000 

 

 
10 
 

 Outras ações inerentes ao setor. 
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Secretaria Municipal De Pesca, Aquicultura e Integração Rural 
(SEMPAR) 

Secretário (a): Célio Breno de Souza Coelho 

 

Requisito Nenhum 

Quem pode 
acessar? 

Cidadão interessado  

Prazo máximo para 
resposta 

30 dias 

Forma de 
atendimento e 
acesso 

Eletrônica e presencial 

Local / Horário de 
atendimento 

Endereço: Avenida Nelson Sousa, 681- Bairro de 
Fátima. 

Cep 68250-000 - Óbidos Pará. 

Horário da 8:00 às 14:00 h 

Site da prefeitura https://obidos.pa.gov.br/  

 

CNPJ 05.131.180/0001-64 

 Competência  

 Planejar e operacionalizar as políticas de 
desenvolvimento da SEPAR; 

 Elaborar projetos e programas para 
parcerias e captação de recursos; 

 Efetuar e planejamento das atividades 
anuais e plurianuais; 

 Desenvolver projetos em conjunto com a 
sociedade civil organizada dos distritos e 
comunidades, objetivando a melhoria da 
qualidade de vida dos produtores rurais; 

https://obidos.pa.gov.br/
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 Coordenação e fiscalização de obras de 
abertura e recuperação de estradas vicinais; 

 Gerenciar e elaborar o cronograma de 
projetos de obras públicas voltadas aos 
distritos rurais, viabilizando a execução de 
obras; 

 Promover seminários, eventos, palestras, 
fóruns cursos de treinamento e capacitação 
de agricultores, visando agregamento de 
valores a produção; 

 Desenvolver em conjunto com outras 
secretarias o desenvolvimento de 
mecanismos voltados ao aumento da 
produção de da produtividade nas 
propriedades rurais;  

 Pesquisa e planejamento no setor pesqueiro 
e outras ações inerentes ao setor;  

 Promover o desenvolvimento das atividades 
da pesca e da aquicultura, segundo os 
princípios da sustentabilidade ambiental 
humana, política, social e econômica, em 
parceria com as diversas esferas dos 
poderes públicos, nos níveis federal, 
estadual e municipal, com vistas à geração 
de emprego e renda e outras ações 
inerentes ao setor. 
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Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEMCUT) 

Secretário (a): Regina Figueira 

Requisito Nenhum 

Quem pode 
acessar? 

Cidadão interessado  

Prazo máximo para 
resposta 

30 dias 

Forma de 
atendimento e 
acesso 

Eletrônica e presencial  

Local / Horário de 
atendimento 

Endereço: Rua Idelfonso Guimarães, s/n – Centro. 

Cep 68250-000 - Óbidos Pará. 

Horário da 8:00 às 14:00 h 

Site da prefeitura https://obidos.pa.gov.br/  

culturaobidos@gmail.com  

CNPJ 05.131.180/0001-64 

 Competência  Coordenação e gerenciamento das 
atividades do turismo no município; 

 Promoção institucional; 

 Planejamento, coordenação e supervisão 
das atividades culturais; 

 Valorização do patrimônio natural, histórico, 
arqueológico e cultural do município, 

 Administração e supervisão das unidades de 
cultura do Município: museus, bibliotecas, 
centros culturais, casas de cultura e outras; 

 Informações culturais; 

 Preservação da identidade cultural do 
município;  

 Planejamento e execução da política 
municipal de desenvolvimento turístico; 

https://obidos.pa.gov.br/
mailto:culturaobidos@gmail.com
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 Informações e estatísticas turísticas; 

  Divulgação do potencial turístico do 
município; 

 Formação e aperfeiçoamento de recursos 
humanos para o turismo; 

 Outras ações inerentes ao setor. 
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) 

Secretário (a): Maria José Figueira Rodrigues 

Requisito Nenhum 

Quem pode 
acessar? 

Cidadão interessado  

Prazo máximo para 
resposta 

30 dias 

Forma de 
atendimento e 
acesso 

Eletrônica e presencial 

Local / Horário de 
atendimento 

Endereço: Rua Alexandre Rodrigues de Souza, 
259- Centro. 

Cep 68250-000 - Óbidos Pará. 

Horário da 8:00 às 14:00 h 

Site da prefeitura https://obidos.pa.gov.br/  

secsemmaobd@gmail.com  

CNPJ 05.131.180/0001-64 

 Competência  Coordenação e gerenciamento das 
atividades do meio ambiente;   

 Coordenação do sistema municipal de 
unidades de conservação; 

 Licenciamento, monitoramento e 
Fiscalização ambiental;  

 Formação e aperfeiçoamento de recursos 
humanos na área ambiental; 

 Ações complementares de educação 
ambiental; 

 Zoneamento ecológico-econômico 
municipal;  

 Planejamento e execução da política 
municipal de meio ambiente; 

https://obidos.pa.gov.br/
mailto:secsemmaobd@gmail.com
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 Outras ações inerentes ao setor. 
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento 
(SEMAB) 

Secretário (a): Maria Ivone de Araújo Melgaço 

Requisito Nenhum 

Quem pode 
acessar? 

Cidadão interessado  

Prazo máximo para 
resposta 

30 dias 

Forma de 
atendimento e 
acesso 

Eletrônica e presencial 

Local / Horário de 
atendimento 

Endereço: Rua Almirante Barroso, s/n – Centro. 

Cep 68250-000 - Óbidos Pará. 

Horário da 8:00 às 14:00 h 

Site da prefeitura https://obidos.pa.gov.br/  

semabobidos@hotmail.com 

CNPJ 05.131.180/0001-64 

 Competência  

 Coordenação da política de desenvolvimento 
rural do município; 

 Coordenação da política do abastecimento 
do município; 

 Assistência técnica e extensão rural; 

 Pesquisa e planejamento dos setores 
agropecuário e extrativista;  

 Cooperativismo e organização social rural; 

 Desenvolvimento de recursos humanos para 
a área agrícola; 

 Informação do mercado agrícola; 

 Fiscalização e padronização de produtos 
alimentícios; 

https://obidos.pa.gov.br/
mailto:semabobidos@hotmail.com
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 Administração e/ou supervisão de mercados, 
feiras e matadouros; 

 Estações experimentais; 

 Outras ações inerentes ao setor. 
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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças 
(SEMPOF) e Secretaria Municipal do Governo (SEMG)  

Secretário (a): Lindomar Siqueira Marinho 

Requisito Nenhum 

Quem pode 
acessar? 

Cidadão interessado  

Prazo máximo para 
resposta 

30 dias 

Forma de 
atendimento e 
acesso 

 

Local / Horário de 
atendimento 

Endereço: Justo Chermont, s/n – Centro. 

Cep 68250-000 - Óbidos Pará. 

Horário da 8:00 às 14:00 h 

Site da prefeitura https://obidos.pa.gov.br/  

CNPJ 05.131.180/0001-64 

 Competência  Definição de planos, programas e diretrizes 
da política de desenvolvimento municipal; 

 Integração de planos municipais às diretrizes 
de desenvolvimento regional e nacional; 

 Coordenação do planejamento urbano e 
execução do Plano Diretor Urbano; 

 Organização, execução e coordenação de 
pesquisas sócio econômica em áreas de 
interesse da Administração Municipal;  

 Articulação com os governos federal e 
estadual e com entidades privadas, visando 
a consecução do desenvolvimento municipal 

 Coordenação geral dos planos de 
desenvolvimento municipal e articulação 

https://obidos.pa.gov.br/
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com as demais unidades do sistema 
administrativo do governo municipal; 

 Formação e aperfeiçoamento de recursos 
humanos, em áreas prioritárias para o 
desenvolvimento municipal; 

 Representar os interesses administrativos 
Município junto aos órgãos e entidades da 
administração pública federal e estadual, aos 
Tribunais de Contas da União, do Estado e 
dos Municípios e demais instituições, 
sediadas ou representadas em Belém e 
Brasília;  

 Manutenção de banco de dados e 
informações sócio econômicas municipais;  

 Elaboração e acompanhamento de 
propostas, projetos técnicos e planos de 
trabalho em áreas de interesse da 
Administração Municipal; 

 Diretrizes orçamentarias; 

 Orçamento anual e plurianual; 

 Coordenação da execução orçamentária do 
Poder Executivo Municipal; 

 Coordenação e acompanhamento dos 
processos licitatórios das unidades 
orçamentárias do Poder Executivo 
Municipal;  

 Supervisão dos contratos originários dos 
processos licitatórios, firmados com o Poder 
Executivo Municipal; 

 Administração e controle das finanças 
municipais;  

 Manutenção do cadastro geral de 
contribuintes; 

 Planejamento, arrecadação e fiscalização 
dos tributos municipais; 

 Inscrição de créditos tributários na Dívida 
Ativa do Munícipio;  

 Planejamento e desembolso financeiro; 

 Execução financeira da receita e despesa;  

 Guarda e administração de valores 
mobiliários; 
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 Controle da dívida pública; 

 Captação de recursos financeiros; 

 Cobrança administrativa e/ou judicial dos 
créditos tributários municipais; 

 Análise e emissão de pareceres em 
processos de natureza fiscal; 

 Representação do Município em Juízo, em 
processos de natureza fiscal; 

 Elaboração e análise das prestações de 
contas das unidades orçamentárias do 
Poder Executivo Municipal; 

 Elaboração Balanço Geral e dos 
demonstrativos contábeis do Poder 
Executivo Municipal 

 Consolidar relatórios de execução 
orçamentária e gestão fiscal do Poder 
Executivo Municipal; Supervisão da 
contabilidade geral e auditoria das contas do 
Poder Executivo Municipal. 
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Secretaria Municipal Administração e Desenvolvimento Humano 
(SEMAD) 

Secretário (a):  Lindomar Siqueira Marinho 

Requisito Nenhum 

Quem pode 
acessar? 

Cidadão interessado  

Prazo máximo para 
resposta 

30 dias 

Forma de 
atendimento e 
acesso 

Eletrônica e presencial 

Local / Horário de 
atendimento 

Endereço: Rua Deputado Raimundo Chaves, n 
338-Centro - Cep 68250-000 - Óbidos Pará. 

Horário da 8:00 às 14:00 h 

Telefone: (093) 35473044 

Site da prefeitura https://obidos.pa.gov.br/ 

pmosemad@gmail.com  

CNPJ 05.131.180/0001-64 

 Competência  Política salarial, de recursos humanos e 
relações trabalhistas; 

  Administração dos recursos materiais, 
comunicações, transporte, edificações 
públicas e patrimônio público mobiliário; 
Guarda municipal e policiamento 
comunitário; 

 Serviço de alistamento militar; 

 Divulgação, publicação e arquivo dos atos 
oficiais; 

 Coordenação das atividades de 
comunicação social da Administração 
Municipal; 

https://obidos.pa.gov.br/
mailto:pmosemad@gmail.com
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 Coordenação da política de marketing 
institucional da Administração Municipal: 

 Implementar e coordenar a Ouvidoria do 
Município. 
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Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) 

Secretário (a):  

Requisito Nenhum 

Quem pode 
acessar? 

Cidadão interessado  

Prazo máximo para 
resposta 

30 dias 

Forma de 
atendimento e 
acesso 

Eletrônico e presencial 

Local / Horário de 
atendimento 

Endereço: Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 – 
Centro. 

Cep 68250-000 - Óbidos Pará. 

Horário da 8:00 às 14:00 h 

Site da prefeitura https://obidos.pa.gov.br/  

secretaria.semel2020@gmail.com 

CNPJ 05.131.180/0001-64 

 Competência  

 Coordenação na política de esporte e lazer 
na área do município; 

 Desenvolvimento, coordenação e supervisão 
do desporto amador; 

 Administração e supervisão das unidades 
desportivas do município; 

 Outras ações inerentes ao setor; 

 

 

 

https://obidos.pa.gov.br/
mailto:secretaria.semel2020@gmail.com
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Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura 
(SEURBI) 

Secretário (a): Célio Breno de Souza Coelho 

Requisito Nenhum 

Quem pode 
acessar? 

Cidadão interessado  

Prazo máximo para 
resposta 

30 dias 

Forma de 
atendimento e 
acesso 

Eletrônico e presencial 

Local / Horário de 
atendimento 

Endereço: Avenida Nelson Sousa, 681 – Bairro de 
Fátima. 

Cep 68250-000 - Óbidos Pará. 

Horário da 8:00 às 14:00 h 

Site da prefeitura https://obidos.pa.gov.br/ 

Servidoresinfra19@gmail.com 

seurbi@hotmail.com  

CNPJ 05.131.180/0001-64 

 Competência  Construção, supervisão e fiscalização de 
obras públicas municipais; 

 Fiscalização e aplicação da legislação de 
desenvolvimento urbano as obras 
particulares; 

 Administração e/ou supervisão de obras de 
infraestrutura básica em vias urbanas, obras 
de proteção ao meio ambiente, esgotos, 
drenagem, galerias pluviais, proteção contra 
erosão e enchentes; 

 Limpeza de vias e logradouros públicos; 

mailto:Servidoresinfra19@gmail.com
mailto:seurbi@hotmail.com
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 Coleta e destinação final do lixo urbano; 
Execução da política de saneamento do 
Município; 

 Elaboração de projetos de engenharia de 
obras públicas; 

 Cadastros urbanos municipais integrados 
para fins de planejamento; 

 Administração do patrimônio imobiliário 
público municipal; 

 Planejamento, gerenciamento e 
coordenação do sistema de concessões e 
uso do solo urbano; 

 Supervisão dos serviços de iluminação 
pública; 

 Infraestrutura rural: eletrificação, 
abastecimento de água e transporte;  

 Administração e/ou supervisão de 
cemitérios; 

 Planejamento, gerenciamento e 
coordenação do sistema municipal de 
transportes; 

 Planejamento e gerenciamento dos serviços 
de trânsito urbano; 

 Organização do sistema rodoviário 
municipal;  

 Engenharia de tráfego;  

 Concessões municipais para transporte; 

 Execução da política de urbanismo e 
habitação do município; 

 Outras ações inerentes ao setor. 
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Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil  

Secretário (a): Jamerson Pimentel do Amaral 

Requisito Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado  

Prazo máximo para 
resposta 

30 dias 

Forma de 
atendimento e acesso 

Eletrônica e presencial 

Local / Horário de 
atendimento 

Endereço: Prefeito Nelson Souza, s/n – Bairro de 
Fátima. 

Cep 68250-000 - Óbidos Pará. 

Horário da 8:00 às 14:00 h 

Site da prefeitura https://obidos.pa.gov.br/  

defesaobidos@hotmail.com  

CNPJ 05.131.180/0001-64 

 Competência Compete a COMPDEC o planejamento, o 
desenvolvimento, o acompanhamento a execução 
e a fiscalização de medidas permanentes, 
preventivas, de socorro assistenciais e 
recuperativas, destinadas a evitar consequências 
danosas de eventos desastrosos previsíveis e 
imprevisíveis, minimizar seus efeitos preservar o 
moral da população e estabelecer o bem estar 
social notadamente quando relacionados com as 
áreas declaradas de risco ou de preservação 
permanente, entre outras conforme a seguir 
especificadas 
 local: 

 I – Executar a Política Nacional de Proteção 
e Defesa Civil - PNPDEC em âmbito local; 

 
 
 

https://obidos.pa.gov.br/
mailto:defesaobidos@hotmail.com
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 II- Coordenar as ações do Sistema Nacional 
de Proteção e Defesa Civil, no âmbito local 
em articulação com a União e os Estados; 

 III- incorporar as ações de proteção e defesa 
civil no planejamento municipal; 

 IV- Identificar é mapear as áreas de risco de 
desastres 

 V- Promover a fiscalização das áreas de 
risco de desastre e vedar novas ocupações 
nessas áreas; 

 VI- Propor ao Chefe do Executivo declarar 
situação de emergência e estado de 
calamidade pública; 

 VII- Visionar edificações e áreas de risco e 
promover, quando for o caso a intervenção 
preventiva e a evacuação da população das 
áreas de alto risco o das edificações 
vulneráveis; 

 VIII - organizar e administrar abrigos 
provisórios para assistência à população em 
situação de desastre em condições 
adequadas de higiene e segurança; 

 IX - Manter a população informada sobre 
áreas de risco e ocorrências de eventos 
extremos, bem como protocolos de 
prevenção e alerta e sobre as ações 
emergências em circunstância de desastres; 

 X- Mobilizar e capacitar os radioamadores 
para atuação na ciência de desastres; 

 XI - realizar regularmente exercícios 
simulados, conforme Plano de contingencia 
de Proteção e Defesa Civil; 

 XII - promover a coleta, a distribuição e o 
controle de suprimentos em situação de 
desastre; 

 XIII - proceder a avaliação de danos e 
prejuízos das áreas atingidas por desastres; 

 XIV -- manter a União e o Estado informados 
sobre ocorrência de desastres atividades de 
proteção civil no município;  
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 XV - Estimular a participação de entidades 
privadas, associações de voluntários clubes 
de serviços. organizações não 
governamentais e associações de classes e 
comunitárias nas ações do SINPDEC e 
promover o treinamento de as cace de 
voluntários para atuação conjunta com as 
comunidades apoiadas, conforme 
disciplinado na Lei Federal n° 9.608, de 18 
de fevereiro de 1998; 

 XVI - prover solução de moradia temporária 
às famílias atingidas por desastres; 

 XVII - desenvolver no âmbito do município a 
cultura nacional de pervenças de desastres 
destinada ao desenvolvimento da 
consciência nacional acerca dos riscos de 
desastres no País; 

 XVII - estimular comportamentos de 
prevenção capazes de evitar ou minimizar a 
ocorrência de desastres; 

 XIX - estimular a organização do setor 
produtivo e a reestruturação das áreas 
atingidas por desastres; 

 XX – Estabelecer medidas preventivas de 
segurança contra desastres em escolas e 
hospitais situados em áreas de risco: civil. 
XXI - oferecer capacitação de recursos 
humanos para ações de proteção e defesa 
ato de recursos humanos para pode 

 XXII – fornecer dados e informações para o 
sistema nacional de informações e 
monitoramento de desastres; 

 XXIII - elaborar mapeamento contendo as 
áreas suscetíveis à ocorrências de 
deslizamento e grande impacto de 
inundações bruscas ou processo geológico 
ou hidrológicos correlatos; 

 XXIV- analisar e recomendar a inclusão de 
áreas de riscos no plano estabelecido pelo § 
1° do art. 182 da Constituição Federal; 
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 XXV - elaborar Plano de Contingência de 
Proteção e Defesa Civil de acordo com 
procedimentos estabelecidos pelo Órgão 
Central do Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil - SINPDEC; 

 XXVI - elaborar plano de implantação de 
obras e serviços para a redução de risco e 
desastre; 

 XXVII- articula-se com as regionais 
Estaduais de Defesa Civil- REDEC, ou 
órgãos correspondentes, E participar 
ativamente dos Planos de Apoio Mútuo- 
PAM, em acordo com o princípio de auxílio 
mútuo entre os Municípios; 

 XXVIII- criar mecanismo de controle e 
fiscalização para evitar a edificada em áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos 
de grande impacto inundações bruscas com 
processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos; 

 XXIX_ elaborar carta geotécnica de aptidão 
à urbanização, estabelecendo diretrizes 
urbanísticas voltadas para a segurança dos 
novos parcelamentos do solo e para 
aproveitamento de agregados para a 
construção civil. 

 

 

 


	Carta de Serviços ao Usuário

