
 
 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

SMPLAN/REURB 

 DO PLANEJAMENTO 

DESCRIÇÃO 

1.Planejar, executar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de planejamento; 

2.Implantar políticas, programas, planos, projetos, diretrizes e metas; 

3.Elaborar, controlar e avaliar os orçamentos do município; 

4.Formular e coordenar a política de desenvolvimento econômico; 

5.Coordenar o sistema de pesquisa, planejamento e execução dos planos globais; 

6.Compatibilizar ações de maneira a evitar atividades conflitantes, dispersão de esforços e 

desperdícios de recursos públicos; 

7.Desenvolver programas de capacitação; 

8.Propor adequações necessárias na proposta orçamentária do órgão, ajustando-a aos critérios e aos 

limites fixados na Lei Orçamentária do Município; 

9.Elaborar relatório de atividades de programas executados pelos órgãos sob sua atribuição; 

10.Implantar, coordenar, orientar e supervisionar atividades, programas e projetos; 

11.Propor medidas para aumentar a eficácia dos programas e dos projetos da Prefeitura; 

12.Realizar estudos e pesquisas para o planejamento das atividades do Governo Municipal; 

13.Promover e coordenar a elaboração do PPA-Plano Plurianual; 

14.Promover e coordenar a elaboração da LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

15.Pomover e coordenar a elaboração da LOA-Lei Orçamentária Anual; 

16.Promover estudos e pesquisas que visem ao aperfeiçoamento das técnicas e elaboração do 

orçamento público; 

17.Realizar audiências públicas das peças de planejamento (PPA, LDO, LOA); 

18.Promover orientação de remanejamentos e abertura de crédito adicional ao orçamento e correção 

de eventuais desvios na execução do orçamento e nas diretrizes propostas; 

 19.Efetuar o remanejamento orçamentário e abertura de crédito adicional ao orçamento quando 



 
 

solicitado pelas unidades administrativas, de acordo com as disposições legais; 

20.Gerir e executar o planejamento orçamentário do município; 

21.Gerir Conselhos e Fundos Municipais de sua competência ou cujas atribuições melhor se 

assemelham às funções da secretaria. 

 

 

 

 

 

 

Requisitos Ampla divulgação. 

Quem pode acessar? Cidadão interessado. 

Prazo máximo para 

resposta 

30 (trinta) dias úteis. 

Forma de atendimento 

e acesso 

Eletrônico ou presencial. 

Endereço/Horário de 

atendimento 

Avenida Brasil, 119 – COC – Bairro Jardim Celeste, CEP: 78.210-

906 

Atendimento: Segunda a Sexta-feira: 7h30min às 11h30min e 

13h30min às 17h30min; 

 

Contato Telefone Institucional: (65) 3223-1500 e (65) 99664-5045  

Endereço de email: smplan.cccac@gmail.com 

mailto:smplan.cccac@gmail.com


 
 

 

DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

DESCRIÇÃO 

1.Coordenar a regularização urbanística e fundiária dos lotes urbanos em situação irregulares; 

2.Fiscalizar e atuar na contenção de novos imóveis de irregulares; 

3.Elaborar estratégias para facilitar a comunicação entre prefeitura, cartório e munícipe para a 

expdição de título definitivo e registro junto ao cartório de imóveis; 

4.Analisar os pedidos de compra de área; 

5.Fazer estudo e levantamento junto à Secretaria de Assistência Social para que a população de 

baixa renda seja beneficiada com acesso as terras urbanizadas; 

6.Fazer o levantamento das possíveis áreas urbanas de interesse social para implantação de 

projetos de regularização fundiária; 

7.Coordenadar atividades envolvendo representantes dos órgãos da União, dos Estados e 

Municipios e sociedade civil que estejam envolvidos no desenvolvimento urbano e na 

regularização fundiária; 

8.Definir critérios mínimos que possam identificar projetos para que as áreas urbanas em siuação 

irregulares sejam regularizadas; 

9.Criar meios que facilite a apliação da Lei 11.977/2009, que dispõe sobre o Programa Minha 

Casa, Minha Vida-PMCMV e reguralização fundiária de assentamentos localizados em áreas 

urbanas, bem como a capacitação das pessoas envolvidas no processo; 

10.Coordenar as atividades que envolve o setor de cadastro imobiliário; 

11.Aprovar memoriais descritivos; 

12.Deferir processos de revisão de cadastro imobiliário; 

13.Coordenar as atividades para inserção de novas áreas georreferenciadas no sistema de  cadastro 

imobiliário; 

14.Calcular o IPTU do exercicio fiscal bem como criar estratégias para aumento da arrecadação do 

imposto; 

15.Assessorar a Secretaria de Fazenda e Infraestrutura e Logística em assuntos voltados para a 

regularização fundiária e correlacionados ao cadastro de imóveis; 

16.Prestar esclarecimentos sempre que o requerido pelo munícipe ou pelas empresas; 

17.Analisar a aprovação do parcelamento do solo urbano (loteamento e desmembramento); 

18. Executar serviços de elaboração e digitação de ofícios, memorandos, relatórios e outros de sua 

competência ou solicitados pelo seu superior; 

19. Participar de órgãos colegiados ou singulares de contencioso administrativo; 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

20.Emitir relatórios administrativos mensais, bimestrais e semestrais de prestação 

de contas da rspectiva área de atuação; 

21.Receber, controlar e tramitar documentos, destinados à sus Coordenação, bem como dar os 

encaminhamentos aos setores competentes juntoa ao sistema de protocolo da secretaria; 

22.Encaminhar os assuntos pertinentes a sua área de responsabilidade, para análise do Secretário 

de Fazenda; 

23.Exercer ou executar atividades ou encargos que lhe sejam determinados pela legislação 

tributária ou pelas autoridades superiores competentes; 

24.Executar quaisquer outras atividades que pelas caracteríticas se enquadrem na sua competência. 

Requisitos Ampla divulgação. 

Quem pode acessar? Cidadão interessado. 

Prazo máximo para 

resposta 

15 (quinze) dias úteis, prorrogáveis por mais 15 (quinze). 

Forma de atendimento 

e acesso 

Eletrônico ou presencial. 

Endereço/Horário de 

atendimento 

Rua General Osório, nº 3000, Bairro Centro 

Atendimento: Segunda a Sexta-feira: 7h30min às 11h30min e 

13h30min às 17h30min; 

 

Contato Telefone Institucional: (65)98426-1704  

Endereço de email: reurbmt@gmail.com 



 

 


