
  

 
CARTA DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS 

SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 
 

 
I – assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos relacionados à execução de serviços públicos, manutenção de próprios 
e das vias públicas, saneamento e limpeza pública dentro do âmbito de atuação do Município; 

II – gerenciar e manter a frota municipal de veículos e máquinas, assim como responsabilizar-se pela guarda, 
distribuição e controle de utilização e consumo de peças, combustíveis e lubrificantes; 

III – gerenciar a manutenção das obras, da infraestrutura de vias e logradouros públicos, das estradas municipais e 
servidões administrativas; 

IV –     executar serviços de manutenção do mobiliário e outros materiais permanentes; 

V – executar, manter e implantar a urbanização de praças e áreas verdes e a arborização das vias públicas, em 
conjunto com o Setor de Obras; 

VIII – fiscalizar a execução de serviços de água, esgoto e saneamento básico; 

IX – executar os serviços de coleta de lixo e sua destinação final, além de executar e/ou fiscalizar os serviços de 
capina, varrição e limpeza das vias e logradouros públicos nas áreas urbanas e rurais; 

X –    planejar, promover, acompanhar os serviços de manutenção e conservação de estradas vicinais e vias urbanas; 

XI – promover e acompanhar a execução dos serviços de implantação, extensão e manutenção da iluminação pública 
em conjunto com o Setor de Obras; 

XII – administrar o funcionamento do cemitério e do serviço funerário municipal e fiscalizar as atividades funerárias 
no Município; 

XIII – exercer outras atividades correlatas. 

Seções do Departamento: 
 
a) Limpeza e Conservação de Prédios Públicos; 
b) Limpeza e Conservação de Áreas e Vias Públicas; 
c) Manutenção de Frota; 
d) Conservação de Estradas; 
e) Vigilância Patrimonial. 
 
 
 
Responsável pelo serviço: 

Osvaldo França 
Chefe de Almoxarifado 
Responsável pelo atendimento 
 
ATENDIMENTO:  
De segunda á sexta-feira, das 7h ás 11h e das 13h ás 16h 
  
TELEFONE:  
(17) 3648-1180 – (17) 99619-0318 
 
ENDEREÇO: 
ALMOXARIFADO - Avenida Pedro Lanzoni, nº 2041 - Centro - Paranapuã 

tel:16-3256-9106/3256-9116
tel:16-3256-9106/3256-9116
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