Contatos das
secretarias e
serviços essenciais
da Prefeitura

Paço Municipal e Secretarias
PREFEITURA (44) 3421-2323 - telefone geral, contato com as telefonistas para
direcionamento ao ramal.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (auxilio à Administração Pública, Atos Oﬁciais) (44) 3421-2323, ramais 1302 e 1223 / s.administracao@paranavai.pr.gov.br
AGRICULTURA – SEAGRI (orientações e apoio a produtores rurais e população) (44) 3424-6787 / s.agricultura@paranavai.pr.gov.br
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (serviços assistenciais, CRAS, cestas básicas, etc )
- (44) 3902-1058 ou 3902-1057 / s.assistenciasocial@paranavai.pr.gov.br
COMUNICAÇÃO - SECOM (assessoria de comunicação, divulgação de
informações oﬁciais do município) - (44) 3421-2323, ramais 1205 e 1202 /
comunicacaopvai@gmail.com
CONTROLADORIA GERAL (ﬁscalização do orçamento, faturas da Copel, Sanepar
e telefonias) - (44) 3421-2323, ramais 1124 e 1234 /
s.controladoria@paranavai.pr.gov.br
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO – SEDEC (organização e
planejamento socioeconômico, Casa do Empreendedor, Agência do Trabalhador)
- (44) 3423-5227 / sedec@paranavai.pr.gov.br
DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR (aprovação de projetos, Alvarás,
atestados de conclusão e demolição, alteração de cadastro, croquis, correção de
projetos, uso e ocupação do solo) - (44) 3421-2323, ramais 1610, 1616 e 1619 /
s.desenvolvimentourbano@paranavai.pr.gov.br
EDUCAÇÃO - SEDUC (orientações à população sobre Plano Educacional e de
Ensino) - (44) 3423-6313 / s.educacao@paranavai.pr.gov.br
FAZENDA - SEFAZ (ﬁscalização, arrecadação, pagamento, controle e
contabilização, ISS, IPTU, ITBI, número predial, isenção e redução de taxa de
coleta de lixo, atualização de cadastros, etc) - (44) 3421-2323, ramais 1406 e 1414 /
s.fazenda@paranavai.pr.gov.br
FUNDAÇÃO CULTURAL (programas e acessos culturais) - (44) 3902-1128 /
fundacaocultural@paranavai.pr.gov.br
ESPORTES E LAZER (orientações sobre atividades esportivas e recreativas,
autorização de uso) - (44) 3902-1008 / s.esporte@paranavai.pr.gov.br
INFRAESTRUTURA - SEINFRA (formulação e avaliação do desenvolvimento da
infraestrutura urbana, taxa de iluminação pública, taxa de conservação de vias) (44) 3423-3434 / s.infraestrutura@paranavai.pr.gov.br
MEIO AMBIENTE - SEMAM - para solicitações referentes ao serviço de corte de
árvores, preservação, manutenção e recuperação da qualidade ambiental,
isenção por erosão, cancelamento de taxas de lixo e Plano de Gerenciamento de
Resíduos, enviar e-mail para s.sema@paranavai.pr.gov.br
Para solicitação de poda de árvores, ligar para 156
Para outras informações, ligar para 3422-1315
PROTEÇÃO À VIDA, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRÂNSITO – SEPROVPAT (44) 3902-1131 / patrimonioetransito@paranavai.pr.gov.br
PROCURADORIA GERAL - (44) 3421-2323, ramal 1413 /
s.procuradoria@paranavai.pr.gov.br
SAÚDE - SESAU (orientações a respeito do Covid-19, dengue, cópia de
prontuários médicos) - (44) 3421-1300 / s.saude@paranavai.pr.gov.br

Setores Essenciais
DITRAN (carteirinha de isenção de EstaR, autorização para interdição de ruas,
imagens de câmera de monitoramento de trânsito) - (44) 3902-1180 ou
3423-9195 / patrimonioetransito@paranavai.pr.gov.br
GUARDA MUNICIPAL - 153
JUNTA MILITAR (informações sobre Alistamento Militar, Dispensa) (44) 3902-1014 / jsm223paranavai@gmail.com
OUVIDORIA MUNICIPAL (protocolos de solicitação de serviços, reclamações,
denúncias, sugestões, elogios) – 156 / (44) 99114-1389 / (44) 3421-2323, ramal 1208
PROCON (denúncias, consultas de procedimentos e ﬁscalização) (44) 3902-1055 / procon@paranavai.pr.gov.br
RECURSOS HUMANOS (atestados de vínculo, 13º salário, holerites, férias,
elevação de nível, aposentadoria, tempo de contribuição, salário família, abono
por falta, etc) - (44) 3421-2323, ramais 1229 e 1223 / joao.jabur@paranavai.pr.gov.br
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (informações sobre POP, renovação de Alvará, vistorias)
- (44) 3902-1137 / vigilanciasanitaria@paranavai.pr.gov.br

