
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
 

 
 

 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO  



 

 

 

 

 
 

PREFEITO MUNICIPAL 

Miguel Bernardo da Costa Junior 
 

VICE-PREFEITO 

Mateus Bastos Menezes 

 

CHEFE DE GABINETE 

Edenilson dos Anjos Gomes 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Marcia Valeria Souza de Souza 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Rui Guimarães da Silva 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Mila Cecilia da Silva Costa 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Fabricio Lobão Pereira 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Haroldo José Bitencourt da Silva 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Carlos Diogo de Almeida Martins 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

Alessandra Rocha Marvão 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 
Glemeson Landell de Souza Rodrigues 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 

Miguel Bernardo da Costa 



APRESENTAÇÃO 
 

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 Bujaru, 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. 

 

 

 

 
 

MIGUEL BERNARDO DA COSTA JUNIOR 

Prefeito Municipal de Bujaru 



  SISTEMA TRIBUTÀRIO.  

 

 

 

 

 
 

FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS 

Serviços ao Usuário 
Requisitos 

Arrecadação 

Quem pode acessar? Cidadão interessado (pessoas físicas e 

jurídicas) 

Prazo máximopara 

resposta 

- Informações solicitadas via SIC (Serviço de 

Informação ao Cidadão): 20 dias prorrogáveispor 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 eacesso 

Eletrônico e Presencial 

Bujaru.desenvolvecidade.com.br 

Local / Horário de 

atendimento 

Endereço da Prefeitura: Av: D. Pedro II, 38 Horário 

de atendimento: das 07:30hs as 13:00hs E-mail: 

pmbujaru.progresso@gmail.com 

mailto:pmbujaru.progresso@gmail.com


  CADASTRO ÚNICO  

 

 

 

 

 

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um 

instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o 

governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são 

registradas informações como: características da residência, identificação de cada 

pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras. E tornou-se o principal 

instrumento para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas 

Federais, sendo usado obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Programa 

Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do Programa Minha Casa Minha 

Vida, Bolsa Verde, entre outros. 

Requisitos - Ter uma pessoa responsávelpela família (RF) com 

idade mínima de 16 anos. 

- Para o responsável pela família, de preferência 

uma mulher, é necessário o CPF ou Título de Eleitor. 

- Apresentar pelo menos um documento de todas 

as pessoasda família como; 

- Certidão de Nascimento; 

- Certidão de Casamento; 

- CPF; 

- Carteira de Identidade (RG); 

- Certidão Administrativa de Nascimento do 

Indígena (RANI); 

- Carteira de Trabalho; ou 

- Título de Eleitor. 

Levar um comprovante de endereço, que pode ser 

conta deágua ou luz. 

Quem pode acessar? - Famílias com renda mensal de até meio salário 

mínimo por pessoa; 

- Famílias com renda mensal total de até três 

salários mínimos;ou 

 - Famílias com renda maior que três salários mínimos, 

desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão 

em programas sociais nas três esferas do governo. 

Pessoas que vivem em situaçãode rua — sozinhas ou 

com a família — também podem ser cadastradas. 

Prazo máximo para 

resposta 

- As pessoas são atendidas conforme ordem de 

chegada, respeitando a prioridades estabelecidas na Lei 

nº 10.048 de08 de novembro de 2000. 

- Atendimento geral ao cidadão: de imediato, 

respeitando-se apenas o tempo de espera para coleta e 

registro de dados, atendimento de até 20 minutos. 



  

Forma de atendimento 

eacesso 
Remotamente através de ligação eWhatsApp nos 

números (91) 99907-0022 ou 

presencial. 

Local / Horário de 

atendimento 

Secretaria Municipal de Assistência Social- 

SEMAS. Horário de atendimento: 07:30 às13h. E-

mail: semteps_buj@hotmail.com 

mailto:semteps_buj@hotmail.com


PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

 

 

 

É um programa da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), que contribui 

para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Possui três eixos principais: 

Complemento da renda, que garante o alívio mais imediato da pobreza; acesso a direitos, 

oferecendo condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo dapobreza, graças a 

melhores oportunidades de inclusão social; e articulação com outras ações a fim de 

estimular o desenvolvimento das famílias. 

Requisitos Para se candidatar ao programa, é necessário que 

a família esteja inscrita no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal, com seus 

dados atualizados há menos de 2 anos. 

Quem pode acessar? As famílias extremamente pobres são aquelas que 

têm renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa. As 

famílias pobres são aquelas que têm renda mensal 

entre R$ 89,01 e R$ 178,00 por pessoa. As 

famílias pobres participam do programa, desde 

que tenham em sua composição gestantes e 

crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos. 

Prazo máximo para resposta - As pessoas são atendidas conforme ordem de 

chegada, respeitando a prioridades estabelecidas 

na Lei nº 10.048 

de 08 de novembro de 2000. 

 - Atendimento geral ao cidadão:de imediato, 

respeitando-se apenas o tempo de espera paracoleta 

e registro de dados, atendimento de até 20 

minutos. 

Forma de atendimento e 
acesso 

Remotamente através de ligação e WhatsApp 

nos números (91) 99907-0022 ou presencial. 

Local / Horário de atendimento Secretaria Municipal de Assistência Social- 

SEMAS. Horário de atendimento: 07:30 às13h. E-

mail: semteps_buj@hotmail.com 

mailto:semteps_buj@hotmail.com


 
 

Tem por objetivo promover a inclusão de jovens na faixa etária de 12 a18 anos, pertencentes 

a famílias com renda per capta de meio salario mínimo nacional por família para estimular a 

inclusão digital, conclusãode ensino fundamental e médio. 

Requisitos  
-Ter 12 a 18 anos de idade; 
-Pertencer à família de baixa renda e estar inscrita no 

Cadastro Único; 

-Estar em curso do ensino fundamental e/ou médio 

incompleto; 

-Estar cadastrado na Secretaria Municipal de 

Assistência Social-SEMAS 

-Apresentar cópias dos documentos pessoais próprios 

ou de seus responsáveis; 

-Comprovar que é domiciliar no Município de 

Jacareacanga; 

-Assinar o Termo de Compromisso e 

Responsabilidade, declarando ter conhecimento das 

normas e regras do programa as quais se sujeitará sob 

pena de sofrer desligamento do programa, caso sejam 

desatendidas ás clausuras firmadas. 

Quem pode acessar?  

Jovens com idade entre 12 a 18 anos de idade; 

-Pertencer à família de baixa renda e estar inscrita no 

Cadastro Único; 

Prazo máximo para resposta  

Atendimento geral ao cidadão: de imediato, 

respeitando-se apenas o tempo de espera para coleta e 

registro de dados. 

Forma de atendimento e 
acesso 

Presencial. 

Local / Horário de 
atendimento 

Secretaria Municipal de Assistência Social- 

SEMAS. Horário de atendimento: 07:30 às13h. E-

mail: semteps_buj@hotmail.com 

JOVEM CIDADÃO 

mailto:semteps_buj@hotmail.com


 

 

 
Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com afinalidade de fortalecer 

a função protetiva da família, prevenir a rupturade seus vínculos, promover seu acesso e 

usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, por meio de açõesde caráter preventivo, protetivo e proativo, 

promovendo o acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 

Socioassitênciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede deproteção social de 

assistência social. 

Requisitos Famílias territorialmente referenciadas ao 

CRAS, em situação de vulnerabilidade social 

decorrente da pobreza, do precário ou nulo 

acesso aos serviços públicos, da fragilização 

de vínculos de pertencimento e sociabilidade 

e/ou qualquer outra situação de 

vulnerabilidade e riscosocial. 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para resposta Atendimento geral ao cidadão: de imediato, 

conforme ordem de chegada, respeitando a 

prioridades estabelecidas na Lei nº 10.048 de 

08 de novembro de 2000. 

Forma de atendimento e acesso São quatro as formas de acesso ao PAIF 

descritas pela Tipificação. 

• Por procura espontânea; 

• Por busca ativa; 

• Por encaminhamento da rede 

socioassistencial; 

• Por encaminhamento das demais 

políticas públicas. 

Local / Horário de atendimento Centro de Referência da Assistência Social-

CRAS. Horário de atendimento: De 

segunda a sexta-feira das 07:30h às 13h e 

das 14:30h ás 18h. 

E-mail: crasbujaru@gmail.com 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À 

FAMÍLIA - PAIF 

mailto:crasbujaru@gmail.com


SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

SETOR DE PROTOCOLO E ADMINISTRATIVO 

Atendimento geral ao cidadão, Recebimento e emissão de documentos e ofícios administrativos, 

Entrega de mudas, Emissão de Autorizações Ambientais, Recebimento de Processos de 

Licenciamento e de protocolo geral de documentos/requerimentos, com encaminhamento aos 

setores competentes. 
Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado, empreendedores em 
geral 

Prazo máximo para resposta -Atendimento geral ao cidadão e protocolo de 

documentos: De imediato, respeitando- se 

apenas o tempo de espera para atendimento de 

até 20 minutos. 

Forma de atendimento e acesso Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de atendimento Endereço: Av. Princesa Izabel, s/n, CEP: 

68670-000, Bujaru-PA, 

Fone: (91) 99923-6203 
E-mail: semabuj@gmail.com 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE -SEMUS 

 

 
Descrição A SEMUS dispõe dos serviços de planejamento, 

coordenação, supervisão, execuçãoações, captação de 

recursos e monitoramento de programas e serviços 

públicos em saúde. 

Requisitos Ofertar aos munícipes serviços de qualidade e 

transparência acerca dos órgãos de execução. 

 Setor de Vigilância em Saúde; 

 Setor de Atenção Básicas de Saúde; 

 Hospital Municipal; 

 Setor do Programa de Saúde da Família; 

 Setor de Regulação; 

 Setor de Assistência Farmacêutica; 

 Setor de Assistência a Saúde; 

 Setor de Zoonoses; 

 Setor de Vigilância Sanitária; 

A quem destina-se? Qualquer pessoa. 

Prazo máximo para resposta Imediata 

Forma de atendimento e acesso Presencial e por demanda espontânea 

Local / Horário de 
Atendimento 

De Segunda a Sexta-feira das 07:30 ás 13:00h. 

E-mail semsa.buj@gmail.com 

Secretário: Fabricio Lobão Pereira 

mailto:semabuj@gmail.com
mailto:semsa.buj@gmail.com


SETOR VIGILÂNCIA E SAÚDE 
 

Descrição 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 / Horário de 
Atendimento 

De Segunda a Sexta-feira das 07:30 ás 13:00h 

E-mail ou telefone semsa.buj@gmail.com 

 

mailto:semsa.buj@gmail.com
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