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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INNHAGAPI 

 

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 Inhangapi, 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. 

 

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 
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documentos/requerimentos, com encaminhamento aos setores competentes. 

Requisitos Solicitar via requerimento 

Quem pode acessar? Cidadão interessado ou funcionário 

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 

End: Av Ernane Lameira, 925 – Bairro Vila Nova   

Horário:7 h as 13 h 

gabinete@inhnagapi.pa.gov.br 

prefeitura@inhangapi.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 
Assuntos ou informações de serviços da administração 

municipal 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

30 dias 

Forma de atendimento Eletrônico ou presencial 

mailto:gabinete@inhnagapi.pa.gov.br
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e acesso 

Local / Horário de 

atendimento 

End: Av Ernane Lameira, 925 – Bairro Vila Nova   

Horário:7 h as 13 h 

gabinete@inhnagapi.pa.gov.br 

prefeitura@inhangapi.pa.gov.br. 

 

ÓRGÃOS DO MUNICIPIO 

A organização administrativa do Executivo Municipal de Inhangapi tem 

suas jurisdições atribuídas pela Lei Orgânica do Município e leis específicas que 

tratam sobre a criação, finalidades, estrutura e organização dos diversos órgãos  

municipais. 

Gabinete do Prefeito 

O Gabinete do Prefeito presta assessoria direta ao Prefeito, executa os 

serviços da agenda e trabalhos  relacionados ao gabinete e assuntos do município, 

assim como assessoramento especial. 

Endereço: Av. Ernane Lameira – bairro Vila Nova – CEP: 68.770-000 

Telefone: (91)2992-11-28 

 E-mail: gabinete@inhnagapi.pa.gov.br 

 

Secretaria Municipal de Administração  

A Secretaria Municipal de Administração auxilia o Prefeito e demais 

órgãos nos assuntos relacionados à formulação, coordenação e acompanhamento 

do cumprimento das metas de governo relacionadas à sua secretaria; gestão das 

atividades de administração em geral; preparar, redigir, expedir e registrar os atos 

oficiais de competência do prefeito, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

mailto:gabinete@inhnagapi.pa.gov.br
mailto:gabinete@inhnagapi.pa.gov.br
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especialmente Projetos de Lei, Decretos, Portarias, comunicados e outros atos 

normativos do interesse da Administração, mantendo sob a sua responsabilidade 

os originais, tudo sob o acompanhamento da Assessoria Jurídica; providencia a 

publicação dos atos oficiais da prefeitura, na forma e pelos meios legais; receber, 

expedir e promover os transmites legais da correspondência pertinente ao 

Executivo Municipal; organizar e manter sob sua responsabilidade coletânea da 

legislação federal e estadual de interesse do município; estudar, examinar e 

despachar processos protocolados na prefeitura, acompanhando a sua tramitação 

legal; catalogar, selecionar e arquivar documentos do interesse da Administração e 

da população em geral, devendo, também, organizar e manter o arquivo público 

municipal. 

Endereço: Av. Ernane Lameira – bairro Vila Nova – CEP: 68.770-000 

Telefone: (91)2992-11-28 

E-mail: sec.adm.pmi@hotmail.com 

  

Procuradoria Jurídica do Município 

Representa a Prefeitura de Inhangapi em qualquer ação ou processo 

judicial ou extrajudicial, seja autor, réu, assistente, ou de qualquer forma 

interessado em todo e qualquer foro e grau de jurisdição, recebendo as citações, 

intimações e notificações judiciais dirigidas contra a Prefeitura ou o Município. 

Endereço: Av. Ernane Lameira – bairro Vila Nova – CEP: 68.770-000 

Telefone: (91)2992-11-28 

E-mail: juridicoinhnagapi2017@gmail.com 

 Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN 

A Secretaria Municipal de Finanças é o órgão responsável por realizar a 

execução da contabilidade e o controle da dívida pública dos órgãos da 
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administração, Atende as demandas da administração municipal e realiza a 

execução orçamentária. A secretaria realiza o controle das contas a pagar e o 

pagamento de fornecedores, servidores e prestadores de serviços ao município. 

Endereço: Av. Ernane Lameira – bairro Vila Nova – CEP: 68.770-000 

Telefone: (91)2992-11-28 

E-mail: sefininhangapi@hotmail.com 

 

Secretaria Municipal de Saúde – SMS 

A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão responsável por coordenar e 

executar a política geral de saúde do Município, compreendendo tanto o cuidado 

ambulatorial quanto o hospitalar, bem como planejar, desenvolver e executar as 

ações de vigilância sanitária, vigilância em saúde e vigilância epidemiológica afetas 

à sua competência. Cabe à secretaria coordenar as atividades das diversas 

Unidades de Saúde do Município. 

Endereço: Praça Alacid Nunes, Nº 74 

Telefone: 91-985086535 

E-mail:smsisaude@hotmail.com 

 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo – SEMED 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo é o 

órgão responsável pela formulação da política educacional da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental em Inhangapi.  

O trabalho desenvolvido de um secretário em uma secretaria municipal de 

Educação, não basta ter  o domínio de práticas de sala de aula e nem ser um bom 

gestor. É preciso conhecer sobre Educação e saber da importância de formar os 

profissionais que trabalham na área, conhecer a realidade da gestão pública, bem 
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como a legislação que a orienta e ainda administrar os recursos financeiros. Assim 

como a secretaria  faz a gestão das políticas municipais da área.  

Endereço: Praça Alacid Nunes, Nº 74- bairro Centro 

E-mail: smedipi@outlook.com 

 

Secretaria Municipal de Obras 

Suas atribuições no município é executar as atividades de limpeza pública, 

recolhimento de lixo de quintal, galhos de árvore, recolhimento de bota-fora 

(material retirado da via no ato da limpeza), recolhimento de serviços de roçagem e 

capina); fazer trabalhos  de capina e roçagem das vias, praças e entorno dos 

prédios públicos; executa as atividades de coleta de lixo doméstico;  manutenção e 

conserto da rede de drenagem pluvial (tubos de concreto, linha d’água e meio fio, 

bueiros, poços de visita e caixas passagem. 

Exercer as atividades de manutenção de pequenos serviços de pinturas 

em prédios públicos pertencentes à Prefeitura Municipal de Inhangapi. 

Assim como faz manutenção de pintura em praças públicas e nos meios-fios dos 

canteiros centrais da cidade. 

End: Av. Ernane Lameira s/n (Fazenda)- Bairro Vila Nova  

Telefone (91) 98419-6380  

 

A Secretaria Municipal de Agricultura 

Tem por finalidade a gestão das políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento agrícola. Executando as ações referentes às atividades 

relacionadas com a Secretaria, como preservação ambiental e do solo; orientação 

sobre técnicas de produção e facilitação do uso de maquinários específicos. 

Estabelece políticas que visa garantir o destino da produção no município, 
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o abastecimento alimentar da população, a renda familiar e o desenvolvimento da 

merenda escolar; Presta assistência, fomento agrícola e apoio técnico às 

atividades inerentes a Secretaria; Instituir um Plano Integrado de Desenvolvimento 

do Meio Rural, em conjunto com as demais secretarias municipais e órgãos 

federais e estaduais com atuação no setor; Mantem o cadastro atualizado das 

propriedades rurais do município e dos produtores. Orienta e acompanha os 

produtores na legalização de suas atividades produtivas.; Promovem a capacitação 

da mão de obra local no beneficiamento e venda da produção agrícola; observam 

as atividades comerciais relacionadas com as atividades da Secretaria (feira de 

produtores, mercado do produtor, feiras livre e outros); 

Zelam pelo cumprimento da legislação vigente, visando o desenvolvimento 

da produção agrícola do Município. 

Endereço: Trav. Da Matriz, s/n- Bairro Centro 

E-mail: prefeitura@inhangapi.pa.gov.br 

 

 Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

Suas atribuições são de formular, coordenar e executar planos e 

programas de desenvolvimento, visando à proteção e conservação do meio 

ambiente; 

Promover a Educação Ambiental e estimular a participação da 

comunidade, no processo de preservação e recuperação do meio ambiente. 

Propor, quando for o caso, normas suplementares às legislações 

estaduais e federais sobre o meio ambiente; Planejar, coordenar, acompanhar, 

avaliar e supervisionar as ações de fiscalização em empreendimentos e atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras e do uso ou exploração dos recursos 

naturais, de forma articulada com Organizações Públicas integrantes do Sistema 
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Municipal de Meio Ambiente e Sociedade Civil Organizada, em conformidade com 

a legislação ambiental. 

 Fiscalizar o recebimento das denuncias, irregularidades, infrações 

ambientais, e analisa as situações que envolvem  no licenciamento ambiental, 

promove palestras e exerce politicas publicas voltadas ao meio ambiente. 

Endereço: Tv. Antônio Marçal,434-Bairro Centro 

E-mail: inhangapi.pa.semmai@hotmail.com 

mailto:inhangapi.pa.semmai@hotmail.com

