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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 Bom Jesus do Tocantins - PA, 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.

João da Cunha Rocha

Prefeito Municipal de Bom Jesus do Tocantins - PA



CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

• A Secretaria Municipal de Governo tem por finalidade:

✓ Planejar;
✓ Organizar;
✓ Dirigir, coordenar;
✓ Controlar as ações políticas e de comunicação social do Poder 

Executivo Municipal, visando à integração das políticas públicas e 
das atividades dos órgãos e das entidades da Administração 
Pública.

Secretário: Valdir Hélio Borges da Silva

Contato: (94)

Endereço: Avenida Jarbas Passarinho, S/N

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 7:30h às 13:30



CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

• A Secretaria Municipal de Administração tem por finalidade:

✓ Coordenar, controlar e executar as atividades referentes à 
administração de pessoal;

✓ Fixar diretrizes e avaliar os programas de treinamento de pessoal;
✓ Organizar e manter registros e assentamento sobre a vida 

funcional e financeira dos servidores;
✓ Dar assistência ao servidor municipal;
✓ Controlar o patrimônio mobiliário e imobiliário da Prefeitura;
✓ Coordenar, controlar e executar as atividades relativas à vigilância 

e segurança dos próprios municipais;
✓ Promover a organização e manutenção de sistemas de registro que 

propicie a pronta localização e obtenção da situação de qualquer 
documento ou processo em andamento na Prefeitura;

✓ Guardar e manter os documentos oficiais, providenciando a 
extinção daqueles considerados inservíveis;

✓ Coordenar, controlar e executar as atividades relativas à 
reprodução de documentos;

✓ Promover a abertura e fechamento das dependências da sede do 
Paço Municipal;

✓ Colaborar com os demais departamentos municipais fornecendo 
subsídios para a formulação de políticas públicas, planos, projetos 
e programas de interesse do Município.

Secretário: Edivan Costa

Contato: (94)

Endereço: Avenida Jarbas Passarinho, S/N 
– BR 222

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 7:30h às 13:30



Secretaria de Administração tem a seguinte estrutura:

I - órgãos de execução:
a) Setor de Cadastro e Fiscalização;
b) Setor de Licitações;
c) Setor de Material e Patrimônio;
e) Setor de Pessoal;
f) Setor da Junta de Serviço Militar, carteira de trabalho e 
identidade.



CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

• A Secretaria Municipal de Finanças tem por finalidade:

✓ Arrecadar tributos;
✓ controlar as entradas de repasses de outros entes políticos;
✓ executar os pagamentos dos dispêndios públicos e manter o 

planejamento de contas a pagar;
✓ assessorar, acompanhar e orientar o prefeito no que se refere à 

aplicação do orçamento público;
✓ arrecadação de tributos e controle fiscal;
✓ formular e propor a política fiscal e financeira do município;
✓ orientar a preparação de balanços, balancetes e prestações de 

contas do governo municipal.

Secretário: Matheus Ribeiro Covre

Contato: (94)

Endereço: Avenida Jarbas Passarinho, S/N – BR 222

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 7:30h às 13:30



CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

• A Secretaria Municipal de Planejamento tem por finalidade:

✓ Elaborar, em consonância com as diretrizes do Governo;
✓ programa de Trabalho com definição dos objetivos e metas do órgão 

para aprovação do chefe do Poder Executivo;
✓ referendar atos legislativos e normativos baixados pelo Prefeito 

Municipal;
✓ determinar as adequações necessárias na proposta orçamentária do 

órgão,
✓ ajustando-a aos critérios e limites fixados na Lei Orçamentária do 

Município;
✓ firmar, isoladamente ou com interveniência de outros Secretários do 

Município, acordos, contratos e ajustes de interesse do órgão ou das 
entidades vinculadas e supervisionadas na forma da lei;

✓ propor o preenchimento de cargos em comissão e funções 
gratificadas dos órgãos e entidades sob sua jurisdição;

✓ promover medidas indispensáveis a atuação descentralizada da 
administração, bem como sua reversão quando necessária ou 
recomendada.

Secretário: Adelson Ribeiro de Azevedo

Contato: (94)

Endereço: Travessa São Francisco, s/n

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 7:30h às 13:30



CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

• A Secretaria Municipal de Assistência Social tem por finalidade:

❑ Cadastro Único: Cadastro Único para Programas Sociais ou CadÚnico é um 
instrumento de coleta de dados e informações que objetiva identificar todas 
as famílias de baixa renda existentes no país para fins de inclusão em 
programas de assistência social e redistribuição de renda.

❑ Programa Bolsa Família: É um programa de transferência direta de renda, 
direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em 
todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e 
pobreza. O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e 
o acesso à educação e à saúde.

❑ Proteção Social Básica: Tem como objetivo prevenir situações de risco por 
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e, o fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários.

❑ 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.

❑ Conselho Municipal de Assit. Social: É o órgão que reúne representantes do 
governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a 
prestação de serviços socioassistenciais estatais e não estatais no Município.

❑ Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança E Adolescentes: É um órgão 
criado por lei para formular e deliberar políticas públicas relativas as crianças 
e adolescentes, em conjunto com as áreas de saúde, meio ambiente, 
assistência social, educação, entre outras.

❑ Conselho Tutelar: É órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente.

Secretária: Mª de Fátima Guimarães Viana

Contato: (94)

Endereço: Rua: Brasil, s/n

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 7:30h às 13:30



CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

• A Secretaria Municipal de Educação tem por finalidade:

✓ Elaborar os planos municipais de educação de longa e curta duração, em 
consonância com as normas e critérios do planejamento nacional da 
educação e dos planos estaduais;

✓ executar convênios com o Estado no sentido de definir uma política de ação 
na prestação do ensino fundamental e médio, tornando mais eficaz a 
aplicação dos recursos públicos destinados à educação;

✓ realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, 
procedendo a sua chamada para a matrícula;

✓ manter a rede escolar que atenda preferencialmente às zonas rurais, 
sobretudo aquelas de baixa densidade demográfica ou de difícil acesso;

✓ promover campanhas junto à comunidade no sentido de incentivar a 
frequência dos alunos a escola;

✓ criar meios necessários para a radicação de professores na zona rural ou, 
ainda, para dar-lhes as necessárias condições de trabalho;

✓ propor a localização das escolas municipais através de adequado 
planejamento, evitando a dispersão de recursos;

✓ desenvolver programas de orientação pedagógica objetivando aperfeiçoar os 
membros do magistério municipal dentro das diversas especialidades, 
buscando aprimorar a qualidade do ensino;

✓ promover orientação educacional através do aconselhamento vocacional, em 
cooperação com os professores, a família e a comunidade;

✓ desenvolver programas no campo do ensino supletivo em cursos de 
alfabetização e de treinamento profissional, de acordo com as necessidades 
locais de mão de obra;

✓ executar programas que objetivem elevar o nível de preparação dos 
professores e da sua remuneração, integrando-os com os programas de 
desenvolvimento recursos humanos de responsabilidade do Estado e da 
União.

Secretário: Gilberto Vieira Pontes

Contato: (94)

Endereço: Rua: São Gonçalo, s/n

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 7:30h às 13:30



CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

• A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer tem por finalidade:

✓ Formular, disciplinar e desenvolver a política municipal de esporte, 
coordenando e estimulando, em todo o município, a prática 
esportiva e a realização de atividades físicas para todas as idades;

✓ promover articulação com órgãos federais e estaduais e outros 
organismos possíveis públicos ou privados para cumprimento de 
programas e ações governamentais pertinentes ao esporte e apoio 
às iniciativas locais e regionais;

✓ zelar pela conservação do patrimônio público destinados à prática 
esportiva e buscar sua expansão;

✓ desenvolver programas em conjunto com as demais secretarias 
municipais buscando oferecer práticas esportivas à crianças e 
adolescentes com intuito socioeducativo;

✓ oferecer suporte e acompanhar o Conselho Municipal de Esportes;
✓ supervisionar servidores que lhe forem subordinados;
✓ executar outras atividades corretas mediante determinação 

superior.

Secretário: Rafael de Souza Leal

Contato: (94)

Endereço: Travessa: Castelo Branco, s/n

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 7:30h às 13:30



CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

• A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo tem por finalidade:

✓ Elaborar e propor a política municipal de desenvolvimento do 
turismo e de promoção da cultura no município, executar e 
coordenar as ações programadas;

✓ firmar convênios e parcerias públicas e privadas para 
desenvolvimento do turismo no Município como estratégia 
propulsora de seu crescimento econômico e social;

✓ promover integração da comunidade local com a atividade turística e 
com os turistas de modo a tornar cotidiano o relacionamento cordial 
e pratica da receptividade bonjesuense;

✓ promover eventos com vistas a promover fluxo turístico e 
proporcionar oportunidade de geração de renda para a população 
buscando o aprimoramento constante da qualidade da recepção ao 
turista, do atendimento adequado e qualidade dos serviços 
colocados a sua disposição;

✓ promover cursos de capacitação para atividades de interesse do 
turismo;

✓ retomar e promover eventos culturais tradicionais da comunidade 
bonjesuense com vistas a estimular a convivência social e a oferta de 
atrativos culturais ao turista;

✓ representar e divulgar o Município em eventos de natureza diversa 
no âmbito da administração municipal e nas relações regionais com 
outros municípios, com órgãos estaduais e federais;

✓ executar, promover e fiscalizar a preservação do patrimônio cultural 
do Município;

✓ executar outras atribuições correlatas mediante determinação 
superior.

Secretário: Fabrícia de Souza Santos

Contato: (94)

Endereço: Rua Brasil, s/n

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 7:30h às 13:30



CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

• A Secretaria Municipal de Saúde tem por finalidade:

✓ Dispõe dos serviços de planejamento, coordenação, supervisão, 
execução ações, captação de recursos e monitoramento de 
programas e serviços públicos em saúde;

✓ Ofertar ao município serviços de qualidade e transparência a cerca 
dos órgãos de execução.

• Setor de vigilância em saúde;
• Setor de atenção básica de saúde;
• Hospital Municipal;
• Setor de Programa de saúde da família;
• Setor de regulação;
• Setor de Assistência Farmacêutica;
• Setor de Assistência a saúde;
• Setor de Vigilância Sanitária
• Setor de Vigilância Epidemiológica;
✓ Regulação e tratamento fora de domicilio - TFD

Secretário: Marcelo de Oliveira Silva

Contato: (94)

Endereço: Rua Pereira, s/n

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 7:30h às 13:30h



CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

• A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem por finalidade:

✓ coordenar, planejar e executar a Política Ambiental e Urbanística 
do Município, respeitadas as competências da União e do Estado;

✓ implantar o Plano Diretor Urbanístico e Ambiental instituído por 
lei;

✓ desenvolver e coordenar estudos e projetos ambientais e do Plano 
Diretor, assegurando a melhoria da qualidade de vida dos 
habitantes de Bom Jesus do Tocantins – PA;

✓ mediante o licenciamento e fiscalização de atividades 
potencialmente poluidoras, preservação e recuperação de 
recursos ambientais renováveis e não-renováveis;

✓ coordenação, planejamento e fiscalização da gestão de resíduos 
sólidos, considerando o meio ambiente como um patrimônio 
público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em 
vista o uso coletivo das presentes e futuras gerações;

✓ gerenciar, controlar e executar, direta e indiretamente, a limpeza 
urbana, coleta de resíduos sólidos, domésticos e hospitalares, e 
demais serviços correlatos à limpeza pública, bem como dar 
execução, em conformidade com as legislações municipal, estadual 
e federal aplicáveis, às determinações e diretrizes estabelecidas 
pelo Prefeito;

✓ Remoção de entulhos;

Secretário: Junilton Lacerda dos Anjos

Contato: (94) xxxx - xxxx

Endereço: Av. Jarbas Passarinho, s/n

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 7:30h às 13:30



CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

• A Secretaria Municipal de Agricultura tem por finalidade:

✓ Serviços de mecanização do solo próprio para agricultores familiares da zona 
rural e urbano;

✓ Distribuição gratuita de sementes de diversas para produção de órgãos;
✓ Produção e distribuição de mudas de plantas frutíferas produzidas no viveiro 

municipal;
✓ Cessão de box ao feirante ou agricultor que queira vender direto ao consumidor 

o excedente de sua produção;
✓ Transporte gratuito de agricultores e mercadorias agrícolas da zona rural até a 

zona urbana para comercialização;
✓ orientação técnica sobre métodos de produção e tecnologias para produção 

agropecuária à agricultores familiares e comunidade em geral;
✓ Distribuição gratuita de ferramentas agrícolas para agricultores em situação de 

insuficiência de custeio das mesmas.

Secretário: Luzineide de Souza Moraes

Contato: (94)

Endereço: Av. Jarbas Passarinho, s/n

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 7:30h às 13:30



CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
SEC. MUNICIPAL DE TERRAS

• A Secretaria Municipal de Terras tem por finalidade:

✓ Exercer atividades de fiscalização tributária através dos postos fiscais 
e dos comandos volantes;

✓ exercer os atos de arrecadação, através das agências de arrecadação;
avaliar, permanentemente, a economia e execução da política e da 
administração tributária, econômica e fiscal do município;
✓ controlar, cadastrar e lançar os tributos municipais;
✓ emitir guias, talões, para recebimento de tributos municipais via 

bancária;
✓ exercer atividades concernentes à alienação e utilização por terceiros 

de terras do Patrimônio Municipal;
✓ promover o registro e incorporação ao Patrimônio Municipal, das 

terras transferidas para o município;
✓ zelar pela administração das terras do município, preservando-as 

contra invasões de qualquer natureza e recuperando aquelas que 
indevidamente não se encontram na sua posse;

✓ responder pela análise e elaboração de parecer em pedidos de 
loteamento e desmembramento, com fiel observância das normas 
dispostas na Lei de Parcelamento do Solo;

✓ desenvolver outras atividades correlatas.

Secretário: Fábio Bittar da Silva

Contato: (94)

Endereço: Av. Jarbas Passarinho, s/n

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 7:30h às 13:30



CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS

• A Secretaria Municipal de Obras tem por finalidade:

✓ Supervisionar as obras públicas de responsabilidade do município;
✓ acompanhamento, fiscalização, melhoramento e conservação de 

prédios e outras obras civis do poder público municipal;
✓ construção e conservação das estradas que interligam o município,
✓ desenvolver levantamento técnico sobre a sua malha viária;
✓ programação, coordenação e execução das atividades de 

manutenção dos próprios municipais;
✓ coordenação e execução da política de obras públicas do município, 

abrangendo construções, reformas e reparos;
✓ abertura de vias públicas;
✓ execução de obras de saneamento, pavimentação, construção civil, 

drenagem, calçamento, obras de arte corrente e especiais
✓ elaboração dos projetos de engenharia e seus orçamentos.

Secretário: Jeilson dos Reis Santos (interino)

Contato: (94)

Endereço: Av. Jarbas Passarinho, s/n

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 7:30h às 13:30


