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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/ 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com
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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 

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/ 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com
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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 

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 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com
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; 

 Vigilância sanitária; 

 Vigilância epidemiológica; 

 Controle de zoonoses; 

 Outras ações inerentes ao setor. 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com
https://obidos.pa.gov.br/
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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; 

 Outras ações inerentes ao setor. 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com
https://obidos.pa.gov.br/
mailto:semed.obidos@gmail.com
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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; 

 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 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com
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 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. 

 
 
 

 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEMCULT) 

Secretário (a): Regina Lúcia de Carvalho 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; 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com
https://obidos.pa.gov.br/
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  Informações culturais; 

 Preservação da identidade cultural do 
município; 

 Planejamento e execução da política 
municipal de desenvolvimento turístico; 

 Informações e estatísticas turísticas; 

  Divulgação do potencial turístico do 
município; 

 Formação e aperfeiçoamento de recursos 
humanos para o turismo; 

 Outras ações inerentes ao setor. 

 
 
 

 

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; 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com
https://obidos.pa.gov.br/
mailto:secsemmaobd@gmail.com
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  Zoneamento ecológico-econômico 
municipal; 

 Planejamento e execução da política 
municipal de meio ambiente; 

 Outras ações inerentes ao setor. 

 

 

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; 

 Administração e/ou supervisão de mercados, 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com
https://obidos.pa.gov.br/
mailto:semabobidos@hotmail.com
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 feiras e matadouros; 

 Estações experimentais; 

 Outras ações inerentes ao setor. 

 
 
 

 

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 
com as demais unidades do sistema 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com
https://obidos.pa.gov.br/
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 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; 

 Controle da dívida pública; 

 Captação de recursos financeiros; 

 Cobrança administrativa e/ou judicial dos 
créditos tributários municipais; 

 Análise e emissão de pareceres em 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

OUVIDORIA MUNICIPAL 

CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 – Fone: (93) 3547–3044 – RAMAL 204/207 

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

Email: ouvidoriapmo2021@gmail.com 

13 

 

 

 

 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. 

 
 
 

 

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 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com
https://obidos.pa.gov.br/
mailto:pmosemad@gmail.com
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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; 

 Coordenação da política de marketing 
institucional da Administração Municipal: 

 Implementar e coordenar a Ouvidoria do 
Município. 

 
 
 

 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) 

Secretário (a): Regina Lúcia de Carvalho Figueira 

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 Pedro Alvarez Cabral, s/n – 

Cidade Nova. 

Cep 68250-000 - Óbidos -
Pará.    Horário da 8:00 às 
14:00h 
Site da prefeitura https://obidos.pa.gov.br/ 
secretaria.semel2020@gmail.com 

CNPJ 05.131.180/0001-64 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com
https://obidos.pa.gov.br/
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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; 

 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura 
(SEURBI) 

Secretário (a): Maira Dyana Pereira de Souza 

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 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com
mailto:Servidoresinfra19@gmail.com
mailto:seurbi@hotmail.com
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 erosão e enchentes; 

 Limpeza de vias e logradouros públicos; 

 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. 

 

 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

Coordenador (a): Jamerson Pimentel do Amaral 

Requisito Nenhum 

Quem pode 
acessar? 

Cidadão interessado 

Prazo máximo para 
resposta 

30 dias 

Forma de Eletrônica e presencial 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com
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atendimento e 
acesso 

 

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 

 

mailto:ouvidoriapmo2021@gmail.com
https://obidos.pa.gov.br/
mailto:defesaobidos@hotmail.com

