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DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO - DECOM 

ASSESSORIA ESPECIAL 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO - SEMPLANG 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FINANÇAS - SEFIN 

GUARDA MUNICIPAL DE CAMETÁ -
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA 

E AQUICULTURA 



  ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

                                 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA – SEMUPA 

  

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

SECRETÁRIO (A)

SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A)

DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

DE PESCA

DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

DE AQUICULTURA

DIRETORIA DE 
GESTÃO 

ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA

DIRETORIA DE 
CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE PESCA 
PROFISSIONAL



DADOS DA SECRETARIA 
 
 
SECRETÁRIO: EDISON JOÃO DUARTE SILVA 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 8h as 12h e de 14h as 18h 
ENDEREÇO: AV. Inácio Moura, 1852 – B. Aldeia 
CONTATO: (91) 992836720 
EMAIL: semupa08072022@gmail.com 
 
 

DAS COMPETÊNCIAS 

À SEMUPA compete: 

1 - Apoiar os pescadores artesanais e suas organizações comunitárias e associativas;  
2 - Apoiar o desenvolvimento da aquicultura realizada em regime familiar e associativo; 
3 - Estimular a organização e análise de dados coletados com o mapeamento dos rios, a fim de viabilizar a pesca e os acordos 
para um melhor aproveitamento dos recursos naturais; 
4 - Criar programas específicos para alfabetização, formação profissional, capacitação, educação ambiental e inclusão social dos 
pescadores artesanais;  
5 - Assessorar o Executivo Municipal na formulação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento da produção 
aquícola e pesqueira;  
6 - Promover a execução e a avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da pesca artesanal, bem 
como ações voltadas à implantação de infraestrutura de apoio à produção e comercialização do pescado e de fomento à pesca 
e à aquicultura; 



7 - Implantar e implementar ações junto as comunidades, associações, Colônia de Pescadores e sindicatos correlatos, com o 
objetivo de acompanhar, incentivar os acordos de pesca como forma de garantir a gestão compartilhada do recurso pesqueiro 
e outras políticas que são correlatas as necessidades da categoria. 
 
Do Secretário Municipal de Pesca e Aquicultura 
Ao Secretário Municipal de Pesca e Aquicultura compete exercer as atribuições previstas na Lei, no ordenamento jurídico 
municipal, bem como outras atribuições determinadas pelo Chefe do Poder Executivo. 
 
Do Secretário Adjunto de Pesca e Aquicultura 

Ao Secretário Adjunto de Pesca e Aquicultura compete auxiliar o Secretário Municipal de Pesca e Aquicultura na 
execução de todas as suas atribuições bem como substituí-lo nas suas ausências e impedimentos. 
 
Diretoria de Desenvolvimento de Pesca 

A Diretoria de Desenvolvimento de Pesca tem como competência básica propor políticas públicas, definir normas, 
planejar, coordenar, promover e acompanhar as ações relativas ao setor pesqueiro, em articulação com as associações 
produtivas e outras organizações representativas. 
 
Diretoria de Desenvolvimento de Aquicultura 

A Diretoria de Desenvolvimento de Aquicultura, tem como competência básica propor políticas públicas, definir normas, 
planejar, coordenar, promover e acompanhar as ações relativas ao setor aquícola, em articulação com as associações produtivas 
e outras organizações representativas. 

 
Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira 



A diretoria de Gestão Administrativa e Financeira tem por finalidade planejar, controlar e executar as atividades relativas 
à gestão de pessoas, recursos logísticos, finanças e orçamento público, gestão patrimonial e administração de serviços gerais, 
bem como a captação dos recursos para fomentar os setores da pesca e aquicultura. 

 
Diretoria de Controle e Fiscalização 

A Diretoria de Controle e Fiscalização compete fazer o controle do recurso pesqueiro do Município, fiscalizar a atividade 
de pesca, aplicar sanções previstas em lei, propor acordos de pesca, bem como manter sob sua guarda essas informações, 
estatísticas para fins de utilização da SEMUPA. 

 
Diretoria de Pesca Profissional 

A Diretoria de Pesca Profissional compete manter o arquivo o controle e cadastro de todos os pescadores do Município de 
Cametá, realizar cadastramento periódico, fornecer certidões e documentos que comprovam a atividade de pesca, endereço, 
averiguar a veracidade das informações prestadas, prestar informações aos órgãos de fiscalização e órgão de competências afins 
junto ao Estado e a União. 
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COMPETE À GUARDA MUNICIPAL DE CAMETÁ:  

I – Definir as políticas públicas, diretrizes e programas de segurança pública municipal;  

II – Exercer, supletivamente e em apoio aos órgãos municipais a fiscalização do trânsito no que diz respeito a garantir o pleno exercício dos direitos e 

garantias fundamentais, individuais, coletivos, sociais e políticos;  

III – Estabelecer o gerenciamento, em conjunto com outros órgãos municipais, estaduais e federais as prioridades de policiamento nas vias e logradouros 

municipais;  

IV – Proteger os bens, serviços e instalações municipais, nos termos da legislação vigente;  

V – Articular e apoiar as ações de Segurança Pública desenvolvidas por Forças de Segurança Estadual e Federal dentro dos limites do Município;  

VI – Definir e fiscalizar as aplicações de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de programas de segurança pública municipal;  

VII – Participar das campanhas educacionais relacionadas à Segurança Pública em todos os seus níveis;  

VIII – Colaborar com campanhas e demais atividades de outros órgãos municipais que desenvolvam trabalhos correlatos com as missões da Guarda 

Municipal de Cametá;  

IX – Contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos 

fundamentais dos cidadãos;  

X – Realizar policiamento preventivo permanente no território do Município para a proteção da população e do patrimônio público, objetivando diminuir 

a violência e a criminalidade;  

XI – Prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, priorizando a segurança escolar;  

XII – Estabelecer mecanismos de interação com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das 

condições de segurança nas comunidades;  
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GUARDA MUNICIPAL 
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XIII – Estabelecer articulação com órgãos municipais de políticas sociais, visando às ações interdisciplinares de segurança no Município;  

XIV – Garantir a realização dos serviços de responsabilidade do Município, no desempenho de sua atividade de polícia administrativa;  

XV – Desenvolver e cooperar em ações que visem à prevenção e recuperação de toxicômano e projetos especiais antidrogas, em conjunto com órgãos 

Municipais, Estaduais e Federais;  

XVI – Praticar demais atos pertinentes às atribuições que forem outorgadas ou delegadas por Decreto;  

XVII – Desempenhar outras atividades afins;  

XVIII – Cumprir as normas emanadas da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, relativamente a tombamento, registro e inventário de bens 

móveis e imóveis sob sua guarda.  

XIX - Quando da ocorrência de quaisquer sinistros ou eventos danosos, em auxílio à  

Comissão Municipal de Defesa Civil e demais autoridades competentes;  

XX - Encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que 

necessário;  

 

COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMETÁ é o órgão responsável por comandar e coordenar todos os trabalhos administrativos e operacionais 

da Guarda Municipal.  

CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL, vinculada à Procuradoria Geral do Município - PGM, é o órgão responsável pela apuração das infrações disciplinares 

atribuídas aos integrantes da Guarda Municipal de Cametá, às correições em seus diversos setores e à apreciação das representações relativas à atuação 

irregular de seus membros.  
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OUVIDORIA DA GUARDA MUNICIPAL compete a função de elo de ligação entre o Comando da Guarda Municipal e a municipalidade, nos assuntos referentes 

às atividades desenvolvidas pelos integrantes da Guarda Municipal, analisando, executando e controlando os processos referentes às reclamações, sugestões, 

denúncias e elogios, como forma de melhor compreender os questionamentos dos serviços da Guarda Municipal, sendo autônoma dentro de suas 

competências.  

COORDENADORIA OPERACIONAL é o órgão responsável pelo policiamento administrativo do Município de Cametá, de proteção aos bens e instalações 

pertencentes ao Município, coordenação supletiva das atividades de operação e fiscalização de trânsito, do meio ambiente e de apoio aos demais órgãos.  

  

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO é o órgão responsável pelo planejamento, execução, controle, fiscalização das atividades de 

pessoal, financeira e de logística da Guarda Municipal de Cametá.  

  

COORDENADORIA DE INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÕES é o órgão responsável pela coleta de dados estatísticos, levantamento e análise de informações afins 

no âmbito do Município de Cametá, bem como, auxiliar os demais órgãos no planejamento estratégicos de suas ações.  

  

 

 

 

 

 

 


