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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 Ipixuna do Pará – PA, em cumprimento ao 

disposto na 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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1) OUVIDORIA MUNICIPAL / SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 

(SIC) 

 

 
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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 
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 

20 dias prorrogáveis por mais 10, conforme a necessidade; 
Exceto em caso de denúncia. 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Eletrônico (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 
Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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1. Gabinete do Chefe do Executivo Municipal; 

 
Na Chefia de Gabinete o cidadão poderá acessar as seguintes unidades e seus respectivos 

serviços: 

• Segurança Pública e Guarda Municipal; 

• Controle interno; 

• Procuradoria Geral do município; 

• Defesa Civil. 

 

Gabinete do Chefe do Executivo Municipal; 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Controle interno 
 

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 
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tempo de espera para atendimento de até 20 minutos. 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Eletrônico (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Procuradoria geral do município 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

Defesa Civil 
 

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 

Eletrônico (e-SIC) ou presencial; 
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e acesso 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

 

 
GUARDA MUNICIPAL 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Luis Batista Nonato 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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2. Secretaria Muncipal de Administração e Recursos Humanos. 

 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

     

Recursos Humanos 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Gestão Administrativa 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Diretoria Patrimonial 
 
São atribuições das unidades de controle patrimonial: 

• Coordenar e supervisionar o registro para controle do patrimônio móvel e 
imóvel; 

• Orientar os procedimentos quanto ao registro, controle e zelo pelo bem público, 
observando-se a legislação vigente; 

• Respeitar as regras da contabilidade pública de forma a possibilitar a 
administração dos bens permanentes durante toda sua vida útil; 

• Orientar o procedimento quanto ao recolhimento e baixa dos bens inservíveis; 

• Coordenar e supervisionar os serviços de recebimento, conferência, guarda e 

distribuição de bens permanentes reutilizáveis no âmbito do órgão; 

• Compete ao Setor de Patrimônio: efetuar a identificação patrimonial, através de 

plaquetas (metálicas ou adesivas altamente colantes), fixada nos bens móveis 

de caráter permanente; 

Extrair, conferir e encaminhar relatórios aos órgãos de planejamento, gestão e 

controle, comunicando toda e  qualquer alteração no sistema patrimonial para o 

correspondente registro contábil; 

• Extrair, encaminhar e controlar os Termos de Responsabilidade dos bens móveis 
dos diversos centros de responsabilidade do órgão; 

• Extrair e encaminhar Termos de Responsabilidades às unidades gestoras, sempre 
que necessário; 

• Registrar as transferências de bens quando ocorrer mudança física dos mesmos 

ou quando houver alterações do responsável; 
• Instruir processos de baixa dos bens móveis; e 
Propor a doação e/ou alienação dos bens baixados por inservibilidade, bem como 

acompanhar a retirada desses bens, sempre observando as normas legais pertinentes. 
Requisitos Nenhum 
Quem pode acessar? Cidadão ou servidor público interessado 

Prazo máximo 

para resposta 

- Atendimento geral ao cidadão: De imediato, respeitando-se 

apenas o tempo de espera para atendimento de até 30 minutos. 

- Respostas a requerimentos do cidadão ou servidor 

público: prazo máximo de 20 (vinte) dias prorrogáveis por 

mais 10 (dez) dias. 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Presencial e Ordem de chegada. 

Local Travessa Rui Barbosa nº 139 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Diretoria de processamento de dados e informática 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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3. Secretaria Municipal de Agricultura e produção. 

 

Secretaria Municipal de Agricultura e produção. 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Luis Batista Nonato S/N 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

     

Departamento de Agricultura 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Luis Batista Nonato S/N 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Departamento de Agropecuária 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Luis Batista Nonato S/N 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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4. Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
 

A Assistência Social é uma política pública; um direito de todo cidadão que dela 

necessitar. Ela está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social 

(Suas), presente em todo o Brasil. Seu objetivo é garantir a proteção social aos 

cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento 

de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. Com 

um modelo de gestão participativa, o Suas articula os esforços e os recursos dos 

municípios, estados e União para a execução e o financiamento da Política 

Nacional de Assistência Social. 
 

Requisitos Cada serviço/programa possui requisitos específicos 
Quem pode acessar? População em geral 

Prazo máximo 

para resposta 

- Varia conforme o serviço e/ou programa solicitados 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Presencial, demanda espontânea 

Local Avenida Presidente Vargas 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

Departamento de proteçãol social básica 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 
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Local Avenida Presidente Vargas 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Departamento de proteção social especial 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Avenida Presidente Vargas 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

Abrigo  

São as unidades que executam os serviços especializados que oferecem 

acolhimento e proteção a crianças e adolescentes em decorrência de violação de 

direitos (abandono, negligência, violência), em medidas protetivas por 

determinação judicial ou pela impossibilidade de cuidado e proteção por sua 

família. Esses serviços, que tem capacidade de abrigar em nosso município até 20 

crianças/adolescentes, funcionam como moradia provisória até que a 

criança/adolescente possa retornar à família, seja encaminhado para família 

substituta, quando for o caso, ou alcance a sua autonomia. 
 

Requisitos O acesso a Unidade de Acolhimento se dá por 

determinação do Poder Judiciário e por requisição do 

Conselho Tutelar. Nesse caso, a autoridade competente 

deverá ser comunicada, conforme previsto 
no Artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Quem pode acessar? Crianças e adolescentes até os 18 anos 
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Prazo máximo 

para resposta 

Mediante parecer jurídico 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Não se aplica 

Local  Por medidas de segurança o endereço não pode ser 

divulgado 

Horário de 
atendimento 

O acesso a Unidade de Acolhimento se dá por 

determinação do Poder Judiciário e por requisição do 

Conselho Tutelar. Nesse caso, a autoridade competente 

deverá ser comunicada, conforme previsto 
no Artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

 

 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da 

Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de 

maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência 

Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a 

comunidade. O CRAS oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 

No CRAS, os cidadãos também são orientados sobre os benefícios 
assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal. 
Requisitos Cada serviço/programa possui requisitos específicos. 
Quem pode acessar? População que está em situação de vulnerabilidade social 

decorrente da pobreza, privação ou ausência de renda, 

precário ou nulo acesso aos serviços públicos, fragilização 

de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social, 

discriminação de gênero, étnicas e por 
deficiência. 

Prazo máximo 

para resposta 

O atendimento aos usuários no CRAS é imediato, porém 

a concessão de benefícios, efetivação da prestação dos 

serviços ou inserção nos programas sociais possuem suas 

particularidades, fluxo de processos e prazos 

independentes. Essas informações são 

- prestadas ao usuário no decorrer do seu atendimento. 
Forma de 
atendimento 
e acesso 

Presencial por ordem de chegada 
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Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

Proteção e Atenção Integral a Família (PAIF) 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é oferecido em 

todos os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e tem como objetivo 

apoiar as famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos 

e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. O trabalho social com famílias 

é realizado no âmbito do PAIF. É um conjunto de procedimentos realizados com 

o objetivo de contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e 

possibilidades de intervenção na vida social de uma família. Este trabalho estimula 

as potencialidades das famílias e da comunidade, promove espaços coletivos de 

escuta e troca de vivências. 

 

Esse serviço tem como objetivos: 

 

▪ O fortalecimento da função protetiva da família; 

▪ A prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários; 

▪ A promoção de ganhos sociais e materiais às famílias; 

▪ A promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de 

renda e serviços socioassistenciais; 
O apoio a famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam 
de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de 
vivências familiares. 
Requisitos Atendimento mediante visita da Assistente Social 
Quem pode acessar? Podem participar do PAIF famílias em situação de 

vulnerabilidade 
social. São prioritários no atendimento os beneficiários 

que atendem os critérios de participação de programas de 

transferência de renda e benefícios assistenciais e pessoas 

com deficiência e/ou pessoas 
idosas que vivenciam situações de fragilidade. 

 

Prazo máximo 

para resposta 

- Conforme fluxo do atendimento aos casos 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Para participar do PAIF, é necessário procurar o 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais 

próximo da sua residência. 
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Local Avenida Presidente Vargas S/N 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

 

O Programa Criança Feliz surge como uma importante ferramenta para que 

famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus pequenos meios para 

promover seu desenvolvimento integral. É uma estratégia alinhada ao Marco legal 

da Primeira Infância que traz as diretrizes para a formulação e a implementação de 

políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à 

relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no 

desenvolvimento do ser humano. Foi instituído por meio do Decreto nº 8.869, de 

5 de outubro de 2016, e alterado pelo Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, 

de caráter intersetorial e com a finalidade de promover o desenvolvimento integral 

das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. 

 

Esse programa tem como objetivos: 

 

▪ Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do 

acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância; 

▪ Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados 

perinatais; 

▪ Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel 

das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação 

de crianças na faixa etária de até seis anos de idade; 

▪ Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas 

famílias às políticas e serviços públicos de que necessitem; 
Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as 
gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias 
Requisitos A família deve estar inserida no cadastro único 
Quem pode acessar? O Criança Feliz tem como público prioritário: 

 

▪ Gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias 

beneficiárias do Bolsa Família; 

▪ Crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias 

beneficiárias do BPC2; 
Crianças de até 6 (seis) anos afastadas do convívio 
familiar em razão da aplicação de medida protetiva 
prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Prazo máximo 

para resposta 

- 30 dias 
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Forma de 
atendimento 
e acesso 

Para participar do Programa Criança Feliz é necessário 

procurar o Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) mais próximo da sua residência. 
Local Avenida Presidente Vargas S/N 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma 

complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). O Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza atendimentos em 

grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de 

acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção social planejada 

que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e 

reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. 

 

Esse programa tem como objetivos: 

 
O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além 
de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, 
valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, 
pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades 
dos usuários. 
Requisitos Atendimento mediante visita da Assistente Social 
Quem pode acessar? Podem participar crianças, jovens e

 adultos; pessoas com deficiência; pessoas 

que sofreram violência, vítimas de trabalho infantil, jovens 

e crianças fora da escola, jovens que cumprem medidas 

socioeducativas, idosos sem amparo da família e da 

comunidade ou sem acesso a serviços sociais, além de 

outras 
pessoas inseridas no Cadastro Único. 

Prazo máximo 

para resposta 

- Conforme fluxo do atendimento aos casos 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Presencial, demanda espontânea 

Local Avenida Presidente Vargas S/N 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 
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Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Proteção de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 
O programa tem como objetivo acelerar as ações de prevenção e erradicação do 
trabalho infantil de acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador (Reedição 2ª edição, 
2011-2015) e com a Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção 
Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente. Segundo o Plano Nacional de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador 
Adolescente, são consideradas trabalho infantil as diversas atividades econômicas 
ou atividades de sobrevivência realizadas por crianças ou adolescentes em idade 
inferior a 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, sejam elas 
remuneradas ou não, com ou sem finalidade de lucro. 
Requisitos A família deve estar inserida no cadastro único 
Quem pode acessar? Crianças abaixo dos 16 anos em situação de trabalho 

infantil 

Prazo máximo 

para resposta 

- Conforme fluxo do atendimento aos casos 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Presencial, demanda espontânea 

Local Avenida Presidente Vargas S/N 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Benefícios Eventuais 

Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS) e oferecidos pelos municípios e Distrito Federal aos cidadãos e às suas 

famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de 

situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família. 

 

O benefício deve ser oferecido nas seguintes situações: 

 

- Nascimento: para atender as necessidades do bebê que vai nascer; apoiar a mãe 

nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento; e apoiar a 

família em caso de morte da mãe. 

- Morte: para atender as necessidades urgentes da família após a morte de um de 

seus provedores ou membros; atender as despesas de urna funerária, velório e 

sepultamento, desde que não haja no município outro benefício que garanta o 

atendimento a estas despesas. 

- Vulnerabilidade Temporária: para o enfrentamento de situações de riscos, perdas 
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e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família e outras situações sociais que 

comprometam a sobrevivência. 
Calamidade Pública: para garantir os meios necessários à sobrevivência da família 
e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da 
autonomia das pessoas e famílias atingidas. 
Requisitos Parecer social expedido pelas Assistentes Sociais 
Quem pode acessar? População em situação de vulnerabilidade 

Prazo máximo 

para resposta 

Os critérios e prazos são estabelecidos pelos respectivos 
Conselhos 
- de Assistência Social e variam conforme cada 

benefício. 
Forma de 
atendimento 
e acesso 

Para solicitar o Benefício Eventual, o cidadão deve 
procurar as 
unidades do CRAS. A oferta desses benefícios também 
pode ocorrer por meio de identificação de pessoas e 
famílias em situação de vulnerabilidade nos atendimentos 
feitos pelas equipes da Assistência Social. 

Local Avenida Presidente Vargas S/N 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

Cadastro Único 

O Cadastro Único é um registro criado para o Governo Federal saber melhor quem 

são e como vivem as famílias brasileiras de baixa renda. Ao se inscrever ou 

atualizar os dados no Cadastro Único, uma família ou pessoa pode tentar 

participar de diferentes programas sociais, como o Bolsa Família, a Tarifa Social 

de Energia Elétrica, entre outros. 
 

Requisitos Para a inscrição,   é   preciso   que   uma   pessoa   da   
família   se 
responsabilize por prestar as informações de todos os 

demais membros familiares para o entrevistador. Essa 

pessoa é chamada de Responsável pela Unidade Familiar 

(RF) e deve ter pelo menos 16 anos, e preferencialmente, 

ser mulher. O RF deve procurar o setor responsável pelo 

Cadastro Único e/ou pelo Bolsa Família portando os 

originais dos seguintes documentos (obrigatório para 

adultos e crianças): 

 

▪ Certidão de nascimento ou casamento 

▪ CPF 

▪ Carteira de Identidade (RG) 
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▪ Carteira de trabalho 

▪ Título de Eleitor 

▪ Comprovante de endereço (recente) 
Comprovante de matrícula escolar (declaração escolar) 

Quem pode acessar? Podem se inscrever no Cadastro Único as famílias que: 
 

▪ Possuem renda mensal por pessoa de até meio salário 

mínimo; 

▪ Possuem renda mensal familiar total de até três salários; 

▪ Possuem renda acima dessas, mas que estejam 

vinculadas ou pleiteando algum programa ou benefício 

que utilize o Cadastro Único em suas concessões; 

▪ São compostas por apenas uma pessoa; 
São compostas por pessoas em situação de rua — 
sozinhas ou com a família. 

Prazo máximo 

para resposta 

- A inscrição no CadÚnico tem duração de 1h 

aproximadamente. 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

▪ Presencial, demanda espontânea 
Visitas domiciliares 

Local Avenida Presidente Vargas S/N 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

Programa Bolsa Família 

 

A inscrição no Cadastro Único não garante a entrada imediata no Bolsa Família. 

A seleção das famílias é feita por um sistema informatizado, a partir dos dados que 

elas informaram no Cadastro Único e das regras do programa. Não há interferência 

de ninguém nesse processo. 
 
A concessão do benefício depende de quantas famílias já foram atendidas no 
município, em relação à estimativa de famílias pobres feita para essa localidade. 
Além disso, o governo federal precisa respeitar o limite orçamentário do 
programa. As famílias selecionadas recebem um cartão de saque, o Cartão Bolsa 
Família, emitido pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) e enviado para a casa 
delas pelos Correios. Junto com o cartão, a família recebe um panfleto com 
explicações sobre como ativá-lo, o calendário de saques do Bolsa Família e outras 
informações. O Bolsa Família é dinâmico, isto é, todos os meses, há famílias que 
entram e outras que saem do programa. 
Requisitos A família deve estar inserida no cadastro único 
Quem pode acessar? ▪ Todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 
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89,00 mensais; 
Famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 
178,00 mensais, desde que tenham crianças ou 
adolescentes de 0 a 17 anos. 

Prazo máximo 

para resposta 

- Conforme liberação do Governo Federal 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Presencial, demanda espontânea 

Local Avenida Presidente Vargas S/N 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Benefícios de Prestação Continuada (BPC) 
O Benefício de Prestação Continuada- BPC da Lei Orgânica da Assistência 
Social- LOAS (BPC) é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima 
de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (aquele que 
produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos), que o impossibilite de 
participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com 
as demais pessoas. As pessoas com deficiência também precisam passar por 
avaliação médica e social realizadas por profissionais do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário 
ter contribuído ao INSS para ter direito a ele. No entanto, este benefício não paga 
13º salário e não deixa pensão por morte. A gestão do BPC é feita pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social (MDS), por meio da Secretaria Nacional de 
Assistência Social (SNAS), que é responsável pela implementação, coordenação, 
regulação, financiamento, monitoramento e avaliação do benefício. A 
operacionalização é realizada pelo INSS. Os beneficiários do BPC também 
recebem descontos nas tarifas de energia elétrica, pela Tarifa Social de Energia. 
Requisitos A família deve estar inserida no cadastro único 

 
Quem pode acessar? Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do 

grupo 
familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo vigente. 

Prazo máximo 

para resposta 

- Conforme liberação do Governo Federal 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Presencial, demanda espontânea 

Local Avenida Presidente Vargas S/N 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma 

unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e 

pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. 
A unidade oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 
e Indivíduos (PAEFI), Abordagem Social e Serviço para Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas famílias e serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. 
Além de orientar e encaminhar os cidadãos para os serviços da assistência social 
ou demais serviços públicos existentes no município, no CREAS também se 
oferece informações, orientação jurídica, apoio à família, apoio no acesso à 
documentação pessoal e estimula a mobilização comunitária. 
Requisitos Atendimento mediante visita da Assistente Social 
Quem pode acessar? Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e 

social, com violação de direitos, como: violência física, 

psicológica e negligência; violência sexual; afastamento 

do convívio familiar devido à aplicação de medida de 

proteção; situação de rua; abandono; trabalho infantil; 

discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia; 

descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa 

Família em decorrência de violação de direitos; 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto 

de Liberdade Assistida 
e de Prestação de Serviços à Comunidade por 
adolescentes, entre outras. 

Prazo máximo 

para resposta 

Varia de acordo com a complexidade dos casos, 

adesão do indivíduo/família ao

 atendimento, efetividade das

 ações 

- intersetoriais e metodologia de atendimento. 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Demanda espontânea 
O cidadão também pode ser encaminhado ao CREAS pelo 
Serviço Especializado em Abordagem Social, por outros 
serviços da assistência social ou de outras políticas 
públicas e por órgãos do Sistema de Garantia de Direitos 
(como o Ministério Público)  

Local Travessa Rui Barbosa nº 135 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Proteção e atendimento especializado a família e indivíduo 

(PAEFI) 

É um serviço voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social 

ou tiveram seus direitos violados. Oferece apoio, orientação e acompanhamento 

para a superação dessas situações por meio da promoção de direitos, da 

preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais. 

 

Este serviço tem como objetivos: 

 

▪ Contribuir para o fortalecimento da família no seu papel de proteção 

▪ Incluir famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos 

▪ Contribuir para acabar com as violações de direitos na família 
Prevenir a reincidência de violações de direitos 

Requisitos Atendimento mediante visita da Assistente Social 
Quem pode acessar? Pessoas e famílias que sofrem algum tipo de violação de 

direito, como violência física e/ou psicológica, 

negligência, violência sexual (abuso e/ou exploração 

sexual), adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas ou sob medidas de proteção, tráfico de 
pessoas, situação de rua, abandono, trabalho infantil, 
discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia, entre 
outras. 

Prazo máximo 

para resposta 

- Conforme fluxo do atendimento aos casos 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Para participar do PAEFI, é necessário procurar o 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS). 

Local Travessa Rui Barbosa nº 135 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Conselho Tutelar 
 

É um órgão do município que tem como principal função zelar pelos direitos das 

crianças e adolescentes. Foi criado de forma conjunta ao Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), determinados na Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. 

Atendendo as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Artigos 98 e 105); atender os pais ou responsáveis e 

aplicar as medidas necessárias, com objetivo de fortalecer o ambiente da família 

e eliminar situações que possam ser de risco para os menores; fazer a promoção 

da execução das suas decisões, sendo possível requisitar serviços públicos, fazer 

representações às autoridades judiciárias (o conselho pode aplicar medidas de 

proteção aos menores); encaminhar ao Ministério Público as Notícias de Fato 

quando constituem infrações administrativas ou penais contra os direitos dos 

menores; fazer o encaminhamento ao judiciário (questões que envolvem litígio, 

pensões alimentícias, regulamentação de visitas, etc.; providenciar as medidas 

estabelecidas pelo judiciário; expedir as notificações necessárias, convocando, 

quando oportuno, o comparecimento das pessoas ao Conselho para prestarem 

declarações e informações que sejam relevantes aos direitos dos menores; pedir 
  

 

Requisitos Nenhum 
Quem pode acessar? • Por encaminhamento da rede socioassistencial; 

 • Por encaminhamento das demais políticas públicas. 
 • Denuncia (mantido em sigilo) através do telefone (93) 
99208- 2030;  
• Demanda espontânea; 
• Pré agendamento;  
• Por encaminhamento da rede socioassistencial; 

Prazo máximo 

para resposta 

- Conforme fluxo do atendimento aos casos 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

• Por encaminhamento da rede socioassistencial;  
• Por encaminhamento das demais políticas públicas. • 
Denuncia (mantido em sigilo) através do telefone (93) 
99208- 2030;  
• Demanda espontânea;  
• Pré agendamento;  
• Por encaminhamento da rede socioassistencial; 

Local Avenida Presidente Vargas 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

 



ESTADO DO PARÁ 
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5. Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

 

Secretaria Municipal de Educação 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua José Bonifácio 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Departamento Administrativo 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua José Bonifácio 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Finanças e Controle 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua José Bonifácio 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Planejamento, Programas e Projetos 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Travessa Padre José de Anchieta 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Departamento de Ensino 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua José Bonifácio 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Departamento de Material e Merenda Escolar 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Travessa Padre José de Anchieta 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Departamento de Transporte Escolar 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua José Bonifácio 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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6. Secretaria Municipal Especial de Governo. 

 

Secretaria Especial de Governo 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Coordenadoria de Licitações e Contratos 

• Analise e correção da parte inicial dos processos, elaboração das minutas 
dos editais; 

• Presidir sessões; 
• Elaboração de minuta dos contratos e posterior os contratos; 

Fazer todas as publicações inerentes aos processos licitatórios, tanto em jornais 
de grande circulação quanto nos sites (Portal da transparência, TCM, Licitações-
e e ASPEC); 
Requisitos Nenhum 
Quem pode acessar? Após divulgação do edital nos sites de estilo todo 

cidadão terá acesso, podendo também solicitar vistas ao 

processo na sala da 
CPL. 

Prazo máximo 

para resposta 

- Conforme a lei de licitação 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Presencial e via e-mail: 
licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Departamento de Cotação, Compras, Almoxarifado e Convênios 

• Recebimentos de processos das secretarias SECRETARIA MUNICIPAL DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 

HÍDRICOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E 

JUVENTUDE, com solicitação de cotação  de preços e mapa de preço. 
Encaminhamento para as empresas solicitando cotações de preço de 
matérias ou serviços 

• Busca de cotações in loco ou por e-mail. 
• Cadastro de produtos. 
• Cadastro de pessoa física e jurídica. 
• Confecção do mapa de preço. 
• Impressão do mapa de preço. 
• Juntar no processo. 
• Despachar via protocolo. 

Encaminhar processo para secretaria de origem. 
Requisitos Cumprimento de normas e leis 
Quem pode acessar? Cidadão ou Servidor público interessado 

Prazo máximo 

para resposta 

- 30 dias 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Eletrônico (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Social 
 

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. 
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Forma de 
atendimento 
e acesso 

Eletrônico (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

Departamento de Indústria, Comércio e Mineração 
 

Requisitos Ser Cidadão Ipixunense 
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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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7. Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) 

 

Secretaria Municipal de Finanças 
 

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 (e-SIC), ou presencial; 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Contabiliadade 
COMPETE: 

- Coordenar e controlar a elaboração das propostas do plano plurianual, lei de 

diretrizes orçamentárias e orçamento; 

- Desenvolver as atividades relacionadas à contabilidade através dos registros e 

controles contábeis da administração orçamentária, financeira, patrimonial e 

elaboração dos orçamentos, planos e programas da Administração Pública 

Municipal; 

   Prestar esclarecimentos referente a processos de empenho e liquidação aos 
fornecedores; 

 
Requisitos Nenhum 
Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo 

para resposta 

- 30 dias 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Eletrônico (e-SIC) ou presencial; 
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Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

Departamento de fiscalização e auditoria fiscal/tributos e 

arrecadação 

COMPETE: O serviço de cadastro de contribuintes e fiscalização do Município, 

com execução de suas atividades correlatas, e ainda atividades relacionadas à 

tributação através do lançamento, arrecadação, controle e fiscalização dos 

tributos e demais receitas municipais, bem como a cobrança da dívida ativa: 

- Serviços relacionados ao IPTU (Emissão, alteração, Certidão, etc.); 

- Serviços relacionados ao ISS (Emissão, alteração, cobrança, certidão, etc.); 

- Serviços relacionados ao ITBI (Emissão, certidão, etc.); 

- Alvará de Localização e Funcionamento (Cadastro, emissão, etc.); 

- Alvará de Construção (Aprovação, renovação, emissão, etc.); 

- Certidão de Débitos Municipais; 

- Certidão de Imóveis; 
- Certidão de avaliação valor venal; 
- Desmembramentos de terrenos; 

- Habite-se/baixa de construção; 

- Emissão de Nota Fiscal de Serviço – Avulsa; 

- Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e; 

- Parcelamento de Débitos; 

- Retificação e unificação de áreas; 

- Loteamento – Alvará de urbanização; 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Cristóvão Colombo nº 34 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 
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Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

8. Secretaria Municipal de Obras. 

 

Secretaria Municipal de Obras 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Avenida Presidente Vargas 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 
Setor de projetos, orçamentos, fiscalização e monitoramento de obras 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Avenida Presidente Vargas S/N 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Departamento de água e saneamento básico 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Avenida Presidente Vargas S/N 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Urbanismo 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Avenida Presidente Vargas S/N 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Energia 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Avenida Presidente Vargas S/N 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

DEMUTRAN 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Sargento Simplício 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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9. Secretaria Municipal de Meio Ambiente  

 

 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Luiz Batista Nonato 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 
Departamento de licenciamentos 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Luiz Batista Nonato 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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atendimento 

 

Departamento de fiscalização 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Luiz Batista Nonato 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Limpeza urbana e paisagismo 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Luiz Batista Nonato 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Educação Ambiental 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Rua Luiz Batista Nonato 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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10. Secretaria Municipal de Saúde  

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de saúde do 

município, compreendendo tanto o cuidado ambulatorial, hospitalar e de urgência 

e emergência; é de sua responsabilidade também planejar, desenvolver e executar 

as ações de vigilância sanitária e epidemiológica afetas à sua competência. Traçar 

diretrizes da política municipal de saúde e seu controle, considerando aspectos 

econômicos e financeiros, além de: 

 

I. Recomendar a adoção de critérios que garantam qualidade na prestação 

de serviços de saúde; 

II. Definir estratégias e mecanismos de coordenação do SUS em 

consonância com os órgãos colegiados; 

III. Examinar e encaminhar propostas, denúncias e queixas; 

IV. Emitir pareceres em consultas; 

V. Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento de ações e serviços de saúde; 

VI. Propor a convocação da Conferência Municipal de Saúde e constituir sua 

Comissão 
Organizadora; 

VII. Estabelecer as diretrizes e critérios para o processo de regulação da 

Atenção à Saúde; 

VIII. Definir as normas de fiscalização da vigilância Sanitária, bem como a 

forma de apuração de multas; 

IX. Propor critérios para definição de padrões e parâmetros de atenção à 

saúde; 

X. Traçar diretrizes para elaborar o Plano Municipal de Saúde e encaminhá-

lo ao Conselho Municipal da Saúde; 

 
 

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 

Eletrônico (e-SIC) ou presencial; 
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e acesso 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Controle interno 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Diretoria Administrativa 

Responsável de manter o plano de cargos, salários e carreira da empresa de acordo 

com as normas da instituição, prestar informações aos funcionários da instituição 

sobre procedimentos do setor de recursos, realizar gráficos, relatórios gerenciais, 

e todo o fluxo relacionado ao servidor: 

 

1. Admissão e Exoneração (Efetivo, Comissionado e/ou contrato); 

 

2. Controle de ponto; 

 

3. Elaboração da folha de pagamento e encargos; 

 

4. Controle de Afastamentos; 

 

5. Controle dos consignados com os bancos; 
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6.  

7. Elaboração de escala de férias e licença prêmio; 
 

Requisitos Servidores ativos e inativos. 
Quem pode acessar? De acordo com a demanda. 

 

Prazo máximo 

para resposta 

- Presencial. 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Eletrônico (e-SIC) ou presencial; 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Compras, equipamentos e insumos 

Trabalhos burocráticos referente a contratação de serviços e aquisições, 

(montagem de processo: solicitação de orçamento junto as empresas, lançamento 

no sistema informatizado). Emissão de Solicitação de Despesa (SD) para emitir 

nota de empenho, guarda de todos os processos de aquisições e contratação de 

serviço da Secretária Municipal de Saúde. Encaminhar pasta do processo ao 

financeiro para pagamento quando determinado, assegurar que todos os processos 
estejam devidamente assinados e carimbados. 
Requisitos Seguir normas e diretrizes de processos de licitações, 

regidos 
pela Lei 8.666/93. 

Quem pode acessar? Trabalhos interno da secretária e gestão. 

Prazo máximo 

para resposta 

Geralmente em média de 15 dias (no entanto, alguns 

processos dependem de prazo para conseguir os 

orçamentos, 

- alongando o prazo de conclusão do mesmo). 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Conforme demanda administrativa 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Departamento de Finanças 

Supervisionar, coordenar e avaliar a execução das atividades relativas à execução 

das despesas e receitas; 

Realizar anualmente o inventário contábil dos bens patrimoniais da Secretaria; 

Organizar e divulgar informações sobre normas, rotinas e manuais de 

procedimentos da área de execução orçamentária e financeira da Secretaria; 
Orientar, coordenar e avaliar as ações de mapeamento e racionalização de 
processos de trabalho de Execução Orçamentária e Financeira; 
Elaborar o fluxo de caixa, projetando o cronograma anual das receitas e despesas, 

seu acompanhamento e reprogramação mensal; 

Acompanhar a execução orçamentária do Fundo Municipal de Saúde; 

Responsabilizar-se pela manutenção e encaminhamento do banco de dados 

referente ao SIOPS na Secretaria Municipal de Saúde, articulando-se ao banco 

central de dados; 
Realizar outras atividades correlatas. 
Requisitos Segundo as normas e diretrizes das secretarias 

Federal, 
Estadual e Municipal. 

Quem pode acessar? Pessoas físicas e jurídicas, instituições públicas e 
privadas e 

comerciantes. 
Forma de 
atendimento 
e acesso 

Conforme demanda administrativa. 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

Diretoria administrativa do Hospital Municipal 
Hospital de pequeno e médio porte, com consultas médicas, sala de raio X e 
urgência e emergência. 

 
Requisitos Cartão nacional de saúde ( cartão sus) CPF ou Identidade. 
Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo 

para resposta 

- Resposta imediata, os atendimentos são diários e por 

ordem de chegada. Respeitando triagem de casos 

graves, moderados e leves 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Presencial; 
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Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

 

Diretoria de planejamento e atenção integral à saúde 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Atenção Primária a saúde 

 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 
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Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

Estratégia saúde da família 

Os usuários podem realizar procedimentos gratuitamente como: 

 

1. Consultas médicas e de enfermagem; 

2. Tomar vacinas; 

3. Receber tratamento odontológico; 

4. Fazer curativos; 

5. Realizar exames PCCU, Teste de Pezinho; 

6. Tratar sintomas de viroses comuns como resfriados, gripes, febre, dores de 

cabeça, etc; 

7. Retirar medicamentos gratuitamente; 

8. Ser encaminhado para especialidades médicas; 

9. Fazer acompanhamento continuado na unidade ou em sua própria residência (a 

depender do caso de locomoção). 

 
 

Requisitos 1. Documento de identidade 
2. Cartão SUS 

3. Caderneta de vacinação 
Se menor idade, estar acompanhado de um responsável 

Quem pode acessar? Todos os cidadãos, usuários do SUS e população geral. 

Prioridade de 

atendimento 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades 

especiais, a idosos (superior a 80 anos - prioridade 

especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, 

pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal 

10.048/2000; 

- Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 
Forma de 
atendimento 
e acesso 

Presencial; 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Departamento de atenção básica 

 
A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção 
de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 
impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades, restabelecendo a coerência entre a 
situação de saúde e o modelo de atenção à saúde do SUS, reorganizando as Redes 
de Atenção à Saúde, coordenadas pela ATENÇÃO PRIMÁRIA à saúde. 
Requisitos Definir estratégias de articulação com as gestões das 

unidades 
do SUS com vistas à institucionalização da Avaliação da 
Atenção Primária à Saúde e da Estratégia Saúde da 
Família. 

Quem pode acessar? Profissionais do SUS. 

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 

Presencial. 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

  

 

 

 

Saúde bucal 

As ações de Saúde Bucal se baseiam nos princípios do SUS que contemplam a 

universalidade, a integralidade da assistência, a utilização da epidemiologia, a 

participação da comunidade, a descentralização político-administrativa e a 

divulgação das informações. 

 
 

Requisitos 1. Documento de identidade do usuário 
2. Cartão SUS 
Cartão de vacinação 

Quem pode acessar? - Usuários do SUS e escolares 
Pacientes de Necessidades Especiais 
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Prioridade de 

atendimento 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades 

especiais, a idosos (superior a 80 anos – prioridade 

especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, 

pessoas com 

- crianças de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; 

Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 
Forma de 
atendimento 
e acesso 

Presencial e por ordem de chegada. 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

 

Assistência farmacêutica 
Assistência farmacêutica básica, armazenamento, distribuição e dispensação de 
medicamentos relativos ao componente básico (CBAF) para as ESFs, dispensação 
de medicamentos sob controle especial Port.344/98, dispensação de medicamentos 
de ordem judicial. 
Requisitos - Entrega de medicamentos básicos na ESF: cartão 

SUS e 
receita médica atualizada do paciente; 

- Entrega de medicamentos sob controle especial (na 

CAF): cartão SUS, notificação médica atualizada e RG do 

paciente; 
Entrega de medicamentos de ordem judicial: ordem 
judicial e RG do paciente. 

Quem pode acessar? Estratégias de saúde da família (ESF) e Cidadãos 
(pessoa 
física) 

Prazo máximo 

para resposta 

- Imdeiato  

Forma de 
atendimento 
e acesso 

 Presencial; 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 
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Vigilância em saúde 

A Vigilância em Saúde é responsável por ações de monitoramento, prevenção e 

controle de doenças transmissíveis, observando os fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas transmissíveis e não transmissíveis 

(epidemiologia), saúde ambiental e do trabalhador, fazendo monitoramento e 

analise da situação de saúde da população a quem compete a vigilância sanitária. 
Requisitos Qualquer cidadão pode procurar informações da 

vigilância e será encaminhado para o setor responsável 

pelo 
serviço desejado. 

Quem pode acessar? Cidadãos (pessoa física ou jurídica) 

Prazo máximo 

para resposta 

- Imediato 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Demanda espontânea ou através das visitas de rotina. 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Vigilância epidemiológica 
Notificação de doenças e agravos de notificação compulsória; 

 
Controle dos dados de mortalidade através dos Sistemas de Informações sobre 
a Mortalidade (SIM); 
 
Controle dos dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC); 

 
Controle do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações 
(SIPNI). 
Requisitos Ficha de Notificação/Investigação com 

preenchimento de dados da documentação pessoal, 

cartão SUS e endereço; 

 

Ficha de Declaração de Óbito com preenchimento de 

pessoais e possíveis ou definida causa de morte; 
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Ficha de Declaração de Nascido Vivo. 

Quem pode acessar? Todos os cidadãos que precisarem do serviço da 
Vigilância 
Epidemiológica. 

Prazo máximo 

para resposta 

Até 60 dias após a data de notificação: botulismo, 

cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, 

febre amarela, febre maculosa, febre do Nilo, febre tifóide, 

hantavirose, leptospirose, leishmaniose visceral (LVH), 

malária, meningites, peste, poliomielite, paralisia flácida 

aguda, sarampo, raiva humana, rubéola, tétano neonatal, 

tétano acidental; 

 

Até 180 dias após a data da notificação: Leishmaniose 

tegumentar americana (LTA) e hepatites virais; 

 
Até 180 dias após a data de nascimento da criança: 
Síndrome de Rubéola Congênita; 

 

- Média de 90 dias para conclusão das Investigações 

das causas de óbitos no Sistema de Informações de 

Mortalidade. 
Forma de 
atendimento 
e acesso 

Presencial; 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

Endemias 

 

1. Visita técnica domiciliar realizada diariamente pelos Agentes de Combate as 

Endemias (não é necessário a solicitação do cidadão); 

2. Atendimento a denúncia de possíveis criados para vetor Aedes (necessário a 

manifestação do cidadão); 

3. Realização de bloqueio químico no perímetro dos imóveis dos pacientes 

confirmados para Dengue e Leishmaniose Visceral (não e necessário a solicitação 

do cidadão). 
Requisitos A existência de possíveis criados para vetor Aedes. 
Quem pode acessar? Cidadão (pessoa física); instituições públicas / 

privadas; 
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empresas (pessoa jurídica). 

Prazo máximo 

para resposta 

- Não tem uma média de prazo e conforme a 

demanda. 

Prioridade de 

atendimento: 

Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades 

especiais, a idoso (superior a 80 anos-prioridade especial); 

idoso (superior 60 anos), gestantes, lactantes, pessoa com 

- criança de colo e obesos. (Lei Federal 10.048/2000; 

Lei Municipal 1.194/2005; Estatuto do Idoso 

13.466/2017. 
Forma de 
atendimento 
e acesso 

Presencial e ordem de chegada de acordo com a 
necessidade e prioridade. 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Vigilância Sanitária 
▪ Cadastro e liberação de Licença De Funcionamento. 
▪ Vistoria de estabelecimentos de interesse a saúde, estabelecimentos de saúde e 

prestação de serviço de interesse à saúde (zona urbana e rural). 

▪ Fiscalização. (zona urbana e rural) 

▪ Vigilância. (zona urbana e rural) 

▪ Autuação de estabelecimentos (notificação, apreensão, multa e/ou interdição) 

▪ Recebimentos e atendimento de Denúncias. (períodos diurno e noturno) 

▪ Coleta para controle da qualidade da água para consumo humano. 

 
Requisitos ▪ Requerimento junto A VISA para requerer a Licença 

De Funcionamentos 

▪ Documentação (jurídica ou física) inerente à 

atividade exercida 
▪ Pagamento da taxa para liberação da vistoria 
▪ Estar regular e adequados nos quesitos sanitário e 

documental para Liberação da Licença de 

Funcionamento 

▪ Documento de relato da denuncia 
Quantitativo de coleta de água, pré-estabelecido pelo 
LACEN (Laboratório Central) 
 

Quem pode acessar? ▪ Todo cidadão que precisar dos servidos inerentes à 
questões 
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Sanitárias 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

Rede de urgência e emergência 

A área de Urgência e Emergência constitui-se em um importante componente da 

assistência à saúde. A crescente demanda por serviços nesta área nos últimos anos, 

devida ao crescimento do número de acidentes e da violência urbana e à 

insuficiente estruturação da rede são fatores que têm contribuído decisivamente 

para a sobrecarga de serviços de Urgência e Emergência disponibilizados para o 

atendimento da população. 

 
A Central de Regulação da Urgência é responsável por regular as solicitações de 
atendimentos, através do número de telefone gratuito 192, se autorizadas essas 
ocorrências serão atendidas pelos socorristas de plantão 
Requisitos Telefonia móvel ou fixa com rede disponível para 

efetuação de ligação ao digi-tronco 192 
Quem pode acessar? População em   geral   que   necessite   de   atendimento   

pré hospitalar de Urgência e Emergência. 

Prazo máximo 

para resposta 

 
O atendimento deverá ter um tempo resposta máximo 
de 10 minutos, desde o acionamento do serviço até o 
destino de atendimento da vítima. 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Chamada SAMU 192. 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Rua Cristóvão Colombo nº 34, Bairro Centro Ipixuna do Pará/PA 

 

 

SAMU 

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) das Bases 

Descentralizadas trabalha diretamente coma as equipes assistencialistas e conta 

com um grupo que reúne médicos reguladores que atende por meio de telefonia, 

enfermeiros que desenvolve o gerenciamentos das equipes assim como 

alimentação de dados e gestão do serviço, técnico de enfermagem e condutores 

socorrista que desempenha o papel assistencial. 
 

Requisitos Clientes com agravos que demande intervenção de caráter 

de urgência e emergência e nas situações de natureza 

clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, 

psiquiátrica, 
entre outras 

Quem pode acessar? População em geral que necessitar de atendimento 
pré-hospitalar. 

Prazo máximo 

para resposta 

Após a autorização do médico regulador o 
deslocamento da 
- assistência e imediato. 

O atendimento deve ter um tempo resposta máximo 

de 10 min, desde o acionamento do serviço até o 

destino de 

- atendimento da vítima. 
Forma de 
atendimento 
e acesso 

Chamada SAMU 192 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Regulação, auditoria, avaliação e controle - DRAAC 

Planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas ao SUS. 
Prestar orientação técnica à rede hospitalares e laboratoriais credenciadas ao 

SUS. 
Requisitos Usuários e rede credenciada ao SUS do município 
Quem pode acessar? Usuário do SUS, laboratórios e hospitais credenciados. 

Prazo máximo 

para resposta 

- Imediato. 
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Forma de 
atendimento 
e acesso 

 Presencial; 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Marcação de consultas e especialização 

 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Tratamento fora do domicílio (TFD) 
Agendamento de consultas, exames, cirurgias e transporte de pacientes. 

Requisitos Encaminhamentos médicos (para consultas, exames, 

cirurgias) acompanhados de xerox de documentos 

pessoais, cartão SUS e comprovante de endereço. Em 

alguns casos, 
xerox de exames feitos anteriormente. 

Quem pode acessar? Todos os cidadãos que precisarem do serviço do TFD. 

Prazo máximo 

para resposta 

Não há uma média de prazo para a marcação dos 

encaminhamentos, à medida que as vagas são ofertadas 

esses 

- encaminhamentos são agendados/marcados. 
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Forma de 
atendimento 
e acesso 

 Presencial e por ordem de chegada; 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Controle e avaliação 

Planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas ao SUS. 

Prestar orientação técnica à rede hospitalares e laboratoriais credenciadas ao 

SUS. 
 

Requisitos Usuários e rede credenciada ao SUS do município. 
Quem pode acessar? Usuário do SUS, laboratórios e hospitais credenciados. 

Prazo máximo 

para resposta 

- Imediato 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

Presencial; 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

Informação em saúde 

 
 

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 (e-SIC) ou presencial; 
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Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Órgão de cooperação da saúde – Conselho Municipal de Saúde (CMS) 

1. Tem a finalidade de coordenar, deliberar, propor, acompanhar, avaliar, discutir 

e fiscalizar as ações de Saúde segundo as diretrizes do Sistema Único de 

Saúde - SUS.  

2. Participar da Pré- Conferência e Conferência Municipal de Saúde; 

3. Inscrever sua entidade para concorrer à eleição do CMS; 

4. Indicar um membro titular e 01 suplente para representar a entidade; 

Participar das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias. 
Requisitos Participar das Conferências Municipais a cada biênio. 
Quem pode acessar? Entidades Governamentais e não governamentais. 

Prazo máximo 

para resposta 

- Conforme demanda. 

Forma de 
atendimento 
e acesso 

 Presencial; 

Local Travessa Magalhães Barata 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

11. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 

 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 

 
 

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. 
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Forma de 
atendimento 
e acesso 

Eletrônico (e-SIC) ou presencial; 

Local Travessa Sargento Simplício 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

 

Turismo e Cultura 

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 (e-SIC) ou presencial; 

Local Travessa Sargento Simplício 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 

Esporte e Lazer 

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 (e-SIC) ou presencial; 
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Local Travessa Sargento Simplício 

Site: ipixunadopara.pa.gov.br 

Horário de 
atendimento 

Segunda a Sexta: 08h às 14h 

 


