
 
 
 

 
 
 

Secretaria Executiva de Governo – SEGOV 
 

 
Endereço: Parque Getúlio Vargas, nº 01, Centro, Alegre – Espírito Santo – CEP 29500-000 
 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
 
Informações de Atendimento: Segunda à Sexta das 07:30 às 11:30h / 13:00 às 17:00h 
 
Responsável: Rafael Nicácio Viana – Secretário Executivo de Governo 
 
E-mail: gabinete@alegre.es.gov.br 
 
Telefone: (28) 3300-0100 – Ramal 211 
 
Competências: A Secretaria Executiva de Governo - SEGOV tem como âmbito de atuação, 
o assessoramento direto ao Prefeito no planejamento, coordenação e na execução de suas 
atribuições, mais especificamente: 
 
I - assessorar o Chefe do Poder Executivo e Secretários Municipais em assuntos de sua competência, dinamizando 
o processo de cumprimento das atividades e programas afins; 
II - Orientar as relações com as entidades públicas ou privadas, associações de classes e Órgãos de imprensa; 
III - atender as partes que demandam ao Gabinete e encaminha-las aos respectivos Órgãos da Administração; 
IV - Redigir, registrar e expedir a correspondência do Gabinete; 
V - Coordenar as providências relativas às audiências a serem concedidas pelo Prefeito, reuniões e visitas que o 
mesmo participou ou que tenha interesse; 
VI - Processar a correspondência particular do Prefeito, mantendo sob sua guarda documentos de natureza 
sigilosa; 
VII - manter cadastro atualizado de autoridades, instituições e organizações; 
VIII - organizar e manter atualizados os registros relativos ao controle de atividades cumpridas pelo Gabinete; 
IX - Receber e registrar o expediente recebido da Câmara de Vereadores e acompanhar a tramitação dos pedidos 
de informações, proposições e providências; 
X - Acompanhar, junto ao Legislativo, o andamento dos projetos de Lei, verificar os prazos dos processos do 
Legislativo e providenciar para adimplemento das datas de sanção, promulgação, publicação e veto; 
XI - promover a organização de coletâneas de Leis, Decretos, Portarias e demais Atos do Governo Municipal, bem 
como da Legislação Federal e Estadual de interesse da Prefeitura; 
XII - enviar à Câmara Municipal os Projetos de Lei, e no seu retorno encaminhar ao Prefeito para veto ou sanção; 
XIII - receber os processos administrativos dirigidos ao Prefeito e encaminhar para despacho; 
XIV - encaminhar para publicação todos os Atos Oficiais e Leis Municipais; 
XV - Organizar o protocolo do cerimonial dos atos públicos ou administrativos; 
XVI - o Assessoramento do Prefeito Municipal nos assuntos de competência do Gabinete do Prefeito; 
XVII - o auxílio e assessoramento nos assuntos de natureza político-administrativa do Município; 
XVIII - transmitir as informações e determinações do Chefe do Poder Executivo aos demais Órgãos da 
Administração Municipal; 
XIX - administrar o pessoal e os bens colocados à sua disposição; 
XX - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e 
XXI - executar outras atribuições afins. 

 

Fonte: Lei Municipal nº 3.582/2020. 
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Secretaria Executiva de Administração – SEAD 
 

 
Endereço: Parque Getúlio Vargas, nº 01, Centro, Alegre – Espírito Santo – CEP 29500-000 
 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
 
Informações de Atendimento: Segunda à Sexta das 07:30 às 11:30h / 13:00 às 17:00h 
 
Responsável: Wagner de Pinho Pires – Secretário Executivo de Administração 
 
E-mail: administracao@alegre.es.gov.br  
 
Telefone: (28) 3300-0100 – Ramal 250 
 
Competências: A Secretaria Executiva de Administração - SEAD é órgão executivo de 
gestão e recursos, ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo, com a finalidade de 
prover meios aos demais órgãos da municipalidade, tendo no âmbito de sua atuação como 
atividades essenciais: planejar, coordenar, executar e controlar as ações administrativas e de 
recursos humanos, a qual compete em especial: 
 
I - o recrutamento, seleção, admissão, demissão, elaboração da folha de pagamento, registro e controle total dos 
servidores públicos; 
II - a administração dos Planos de Cargos e Salários dos servidores municipais, propondo as medidas cabíveis e 
necessárias ao bom funcionamento da atividade administrativa; 
III - a proposição, controle e execução de programas de assistência aos servidores públicos; 
IV - a proposição de abertura de sindicância e processos administrativos disciplinares quando da ciência da prática 
de ato contrário ao Estatuto e aos bons costumes; 
V - o tombamento, registro e conservação dos bens móveis ou imóveis da Administração Pública, mantendo um 
cadastro atualizado, propondo, quando for o caso, a alienação dos bens inservíveis à atividade administrativa; 
VI - a recepção, guarda, distribuição e controle de materiais de consumo ou permanente para o perfeito 
funcionamento de toda Estrutura da Administração Municipal; 
VII - o controle dos serviços relativos às comunicações administrativas, documentação, reprografia, protocolo e 
arquivo; 
VIII - o controle das atividades de zeladoria, limpeza, manutenção e conservação dos Prédios Públicos, 
equipamentos de escritório, funcionamento, regulamentações das atividades; 
IX - a aquisição, alienação e manutenção de todos os veículos automotores da Administração Municipal; 
X - a manutenção e controle dos bancos de dados da Administração Municipal a fim do bom funcionamento das 
atividades administrativas, propondo medidas para atualização dos mesmos, reciclagem e implantação de novos 
sistemas, quando for o caso; 
XI - o controle das atividades do Departamento de Tecnologia e Informação; 
XII - elaborar o Planejamento de Tecnologia e Informação no Município para implantação de novos sistemas de 
informação e comunicação viabilizando os serviços digitais oferecidos pelo Município; 
XIII - o controle dos sistemas de Informação do Município provendo todos os meios necessários à continuidade e 
manutenção dos mesmos para o perfeito funcionamento da máquina administrativa; 
XIV - o controle das atividades relacionadas à tecnologia e informação, prestação dos serviços tecnológicos 
disponíveis aos diversos setores da Administração Municipal, bem como ao público em geral; 
XV - o controle das atividades de criação, formatação e produção de peças e campanhas publicitárias, bem como 
sua divulgação; 
XVI - organizar para que seja mantido atualizado o site institucional e as mídias sociais no que tange às ações da 
Administração Geral com informações gerais de interesse da comunidade; 
XVII - administrar o pessoal e os bens colocados à sua disposição; 
XVIII - praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e 
XIX - executar outras atribuições afins. 
 

Fonte: Lei Municipal nº 3.582/2020. 
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Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos 
Humanos – SEASDH 

 

 
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 220, Centro, Alegre – Espírito Santo – CEP 29500-000 
 
CNPJ: 14.946.241/0001-32 
 
Informações de Atendimento: Segunda à Sexta das 07:00 às 11:00h / 13:00 às 17:00h 
 
Responsável: Ediane Vitor de Souza Vital – Secretária Executiva de Assistência Social e 
Direitos Humanos 
 
E-mail: acaosocial@alegre.es.gov.br  
 
Telefone: (28) 3300-0100 – Ramal 701 (Conselho Tutelar) / 704 (Cadastro Único) 
 
Competências: A Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos - 
SEASDH, é órgão executivo das políticas sociais e de direitos humanos da Administração 
Municipal de Alegre, ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo, tendo como âmbito de 
atuação o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades relacionadas 
à promoção social e humana no Município, e em específico: 
 
I - Gerir os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, bem como os demais recursos orçamentários 
destinados à Assistência Social, assegurando a sua eficaz e eficiente utilização; 
II - Seguir os princípios doutrinários e organizativos estabelecidos na Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS; 
III - elaborar projetos de políticas de assistência social, de direitos humanos, de trabalho, com a participação de 
órgãos governamentais e não-governamentais, submetendo-os à aprovação dos seus respectivos Conselhos; 
IV - Coordenar a elaboração e implementação da Política Municipal de Assistência Social, em consonância com 
as diretrizes do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e da PNAS (Política Nacional de Assistência Social), 
supervisionando sua execução por parte dos Superintendentes; 
V - Fomentar estudos e pesquisas para produção de informações que subsidiem a formulação de políticas, da 
gestão do sistema e da avaliação dos impactos da política de Assistência Social no Município; 
VI - Coordenar a elaboração e implementação das Políticas voltadas aos Direitos Humanos, com vistas à sua 
promoção social, à eliminação de barreiras no mercado de trabalho e todas as formas de discriminação e de 
violência contra a sua dignidade de pessoa; 
VII - conduzir a Política de Assistência Social com a participação da população por intermédio do Conselho 
Municipal de Assistência Social, conferências e fóruns, numa visão descentralizada político-administrativa; 
VIII - focar, no papel de Gestor Municipal, os recursos transferidos do Fundo Nacional de Assistência Social e do 
Fundo Estadual de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social, juntamente com os recursos 
próprios do Município, na rede de Assistência Social, buscando assegurar sua continuidade e regularidade, tendo 
em vista o caráter continuado de várias ações desenvolvidas; 
IX - Definir e executar em conjunto com o Prefeito a gestão dos recursos transferidos via Fundos de Assistência 
Social, possibilitando implementar ações priorizadas no Plano Municipal e aprovadas pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social; 
X - Estreitar parcerias entre o Município e a Sociedade Civil para prestação de serviços de Assistência social, 
ampliando as condições de produto de bens e serviços de qualidade à população; 
XI - coordenar a elaboração da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, articulada com as empresas 
locais, supervisionando sua execução por parte do Superintendente de Assistência Social e Direitos Humanos; 
XII - organizar e gerir a rede municipal da inclusão e proteção social, composta pela totalidade dos serviços, 
programas e projetos existentes no Município; 
XIII - executar os benefícios eventuais, serviços assistenciais, programas e projetos de forma direta ou coordenar 
a execução realizada pelas entidades e organização da sociedade civil; 
XIV - coordenar a elaboração da Política Municipal sobre Drogas, em consonância com as diretrizes do SISNAD 
(Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas), supervisionando sua execução por parte dos Superintendentes; 

mailto:acaosocial@alegre.es.gov.br


 
 
 

 
 
 

XV - Definir padrões de qualidades e formas de acompanhamento e controle das ações de Assistência Social; 
XVI - supervisionar, monitorar e avaliar as ações das entidades sociais do Município, aprovando projetos e 
liberando recursos financeiros necessários à realização de suas atividades; 
XVII - coordenar a elaboração de programas e projetos de Assistência Social; 
XVIII – promover o acesso aos benefícios de prestação continuada; 
XIX - desenvolver programas de qualificação de recursos humanos para área de Assistência Social; 
XX - Controlar e fiscalizar os serviços prestados por todas as entidades beneficentes de assistência social na área 
de educação, da saúde e da assistência social, cujos recursos são oriundos das imunidades e renúncias fiscais 
por parte do Governo Federal; 
XXI - controlar, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, as ações e 
políticas públicas destinadas às crianças e adolescentes em situação de risco nos termos do Estatuto da Criança 
e Adolescente; 
XXII - controlar e organizar as atividades das Gerências de Programa de Assistência Social e de Gestão e 
Desenvolvimento Social; 
XXIII - elaborar o planejamento da política municipal de Assistência Social visando conjugar esforços dos diversos 
setores governamentais e privados, propondo projetos e medidas para melhoria das condições sociais da 
população, objetivando a redução das desigualdades sociais nos termos da Constituição Federal; 
XXIV - adquirir, registrar, controlar e distribuir benefícios eventuais e outros gêneros para conter situação de 
emergência ou calamidade pública, neste último caso, devidamente decretada pelo Prefeito Municipal; 
XXV - coordenar, fiscalizar e controlar as atividades desenvolvidas pelos Assistentes Sociais, podendo requisitar 
novas informações, quando insuficientes as apresentadas, solicitando nova formulação de laudos e documentos 
quando necessários ao reconhecimento de situação dúbia; 
XXVI - emitir pareceres técnicos, observado a habilitação profissional, despachos e outras informações 
necessárias ao andamento processual da Administração Municipal; 
XXVII - emitir informações dos atendimentos efetuados pela Secretaria, quando solicitadas, abordando a 
quantidade de atendimentos e a discriminação dos mesmos, bem como, quaisquer outras informações solicitadas 
pelos órgãos da Administração Municipal; 
XXVIII - coordenar, orientar e fiscalizar a implantação de planos, programas e projetos de proteção social no 
Município; 
XXIX - fiscalizar as entidades e organizações sociais beneficiadas com recursos financeiros da União, Estado e 
Município para projetos de caráter social; 
XXX - monitorar e avaliar programas sociais municipais decorrentes de convênios com órgãos públicos e privados 
que implementem políticas voltadas à assistência social e bem estar da sociedade; 
XXXI - elaborar sua proposta orçamentária parcial e remetê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão 
no projeto de lei de orçamento do Município; 
XXXII - prestar apoio à mulher, ao portador de deficiência, ao idoso e à família, apontando soluções aos problemas 
sociais encontrados nestes grupos sociais vulneráveis; 
XXXIII - elaborar e manter plantão social para os atendimentos de emergência em conjunto com os demais órgãos 
da municipalidade e a defesa civil; 
XXXIV - administrar o pessoal e os bens colocados à sua disposição; 
XXXV - praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e 
XXXVI - executar outras atribuições afins. 
 

Fonte: Lei Municipal nº 3.582/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes – 
SECUTE 

 

 
Endereço: Rua Monsenhor Pavesi, nº 116, Centro, Alegre – Espírito Santo – CEP 29500-000 
 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
 
Informações de Atendimento: Segunda à Sexta das 07:30 às 11:30h / 13:00 às 17:00h 
 
Responsável: Lucas Almeida Moço Fioreze – Secretário Executivo de Cultura, Turismo e 
Esportes 
 
E-mail: secute@alegre.es.gov.br  
 
Telefone: (28) 3300-0100 – Ramal 350 
 
Competências: A Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes - SECUTE, é 
órgão executivo da Administração Municipal, ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo, 
tendo como âmbito de atuação o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das 
políticas de desenvolvimento cultural, artístico, turístico e esportivo e, em específico: 
 
I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua representação funcional e social; 
II - Realizar as atividades concernentes à promoção e ao desenvolvimento da arte e da cultura, das atividades 
turísticas e esportivas no Município; 
III - implementar ações para promoção do patrimônio histórico, artístico e cultural do Município; 
IV - Promover eventos de natureza cultural e artísticas no âmbito municipal; 
V - Propor mecanismos para a divulgação da cultura, da arte e demais expressões da identidade do Município, 
bem como dos atrativos e produtos turísticos, em âmbito local, regional e nacional; 
VI - Gerenciar os centros culturais, teatros, bibliotecas, museus e demais equipamentos urbanos, bem como 
aqueles localizados em área rural, que se relacionem com a cultura, o patrimônio histórico e a arte; 
VII - contribuir para o diagnóstico de necessidade de melhorias na qualidade da infraestrutura oferecida ao turista 
no Município; 
VIII - subsidiar a elaboração de zoneamento turístico do Município, com indicações de áreas consideradas de 
interesse para a exploração de atividades vinculadas ao turismo, mantendo estas informações atualizadas e 
disponíveis para investimento públicos e privado; 
IX - Estabelecer e manter permanentemente contato com órgãos oficiais de cultura, turismo e esportes, público ou 
privados com o objetivo de manter a Secretaria atualizada quanto aos planos, programas e normas vigentes; 
X - Manter um sistema de informações sobre empresas e investidores do setor de turismo; 
XI - coordenar, monitorar, incentivar, acompanhar e avaliar as ações inerentes à execução dos programas das 
políticas de cultura, turismo e esportes do município, assim como aquelas traçadas pelos planos estratégicos 
estadual e federal; 
XII - indicar processos de obtenção de uma maior fluidez na expansão e melhoria da infraestrutura turística, 
instigando parcerias para novos investimentos; 
XIII - impulsionar ações que visem a integração das atividades do setor de turismo, com a região geoturística do 
Município, aí compreendendo destinos, roteiros e atividades turísticas dos municípios vizinhos de características 
turísticas conjuntas; 
XIV - coordenar, planejar e executar as programações esportivas oficiais e programações de lazer, as quais visam 
o desenvolvimento das atividades esportivas, bem como, a inserção do Município nos quadros esportivo Estadual 
e Federal; 
XV - Efetivar o planejamento estratégico, coordenação e execução das políticas de esportes, lazer, entretenimento 
e na atuação preventiva na promoção da qualidade de vida da população, por meio de programas de esportes e 
lazer; 
XVI - incentivar e apoiar iniciativas de instituições de ensino, de grupos ou comunidades voltadas para a prática 
de esportes e de atividades recreativas; 
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XVII - realizar as atividades concernentes à promoção e ao desenvolvimento do esporte e do lazer da população 
em toda sua extensão e abrangência sociais; 
XVIII - incentivar e garantir que a sociedade tenha acesso a pratica de diferentes modalidades esportivas; 
XIX - propiciar ambiente adequado a promoção de atividades de lazer e de esportes voltados para segmentos 
sociais da população, em parceria com outras organizações e com os órgãos municipais que atuam na área social, 
tais como: saúde, educação e assistência social; 
XX - Incentivar a interação com entidades públicas e privadas, organizações não governamentais e organizações 
da sociedade civil de interesse público, nacionais e internacionais, com o objetivo de incrementar o intercâmbio de 
novas tecnologias de desenvolvimento cultural, turístico e esportivo sustentado. 
XXI - promover em parceria com os diversos segmentos da mídia, divulgação das realizações dos eventos, 
competições, shows, promovendo o Município; 
XXII - fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Cultura e, também, o Conselho de Turismo. 
XXIII - execução dos demais serviços públicos Municipais que estejam compreendidos no seu âmbito de atuação. 
XXIV - providenciar levantamento anual das atividades para a realização de audiência pública de prestação de 
contas; 
XXV - assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área de atividade; 
XXVI - administrar o pessoal e os bens colocados à sua disposição; 
XXVII - praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e 
XXVIII - executar outras atribuições afins. 
 

Fonte: Lei Municipal nº 3.582/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural – SEDER 
 

Endereço: Rua Antônio Lemos Júnior, s/nº, Bairro Cibrazem, Alegre – Espírito Santo – CEP 
29500-000 
 

CNPJ: 27.174.101/0001-35 
 

Informações de Atendimento: Segunda à Sexta das 07:00 às 11:00h / 13:00 às 17:00h 
 

Responsável: Edlene Barros Gonçalves – Secretária Executiva Desenvolvimento Rural 
 

E-mail: agricultura@alegre.es.gov.br  
 

Telefone: (28) 3300-0100 – Ramal 450 (Atendimento ao Contribuinte) / 451 (Desenvolvimento 
Rural) 
 

Competências: A Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural - SEDER é órgão 
executivo da Administração Municipal no que se refere ao desenvolvimento rural, ligado 
diretamente ao Chefe do Poder Executivo, tendo como âmbito de atuação o planejamento, 
a coordenação, a execução e o controle das atividades relacionadas à agricultura, pecuária, 
estradas, pontes, desenvolvimento rural e interior realizadas no Município e, em específico: 
 

I - Controlar as atividades da Secretaria Executiva, avocando processos e delegando atribuições quando necessário ao 
bom andamento da atividade administrativa do setor; 
II - Controlar as atividades de estudos e pesquisas realizadas pela Secretaria Executiva, visando a ampliação, 
organização, aquisição e outras medidas de apoio às mesmas; 
III - controlar toda atividade agropecuária desenvolvida no Município, mediante cadastro em sistema de informação para 
tanto; 
IV - Planejar e implantar a política de desenvolvimento agrícola, compatível com a política agrária e com a preservação 
do meio ambiente; 
V - Estimular os sistemas de produção integrada de piscicultura, pecuária, procurando garantir o escoamento da 
produção; 
VI - Propor política de incentivo ao pequeno produtor rural e atendimento ao homem do campo; 
VII - desenvolver ações que estimulem o associativismo, o cooperativismo e a organização de microempresas; 
VIII - promover a manutenção de todos sistemas de informação da Secretaria, visando o perfeito desenvolvimento das 
atividades administrativas relacionadas à agricultura e agropecuária; 
IX - Promover a orientação aos agricultores quanto às novas tecnologias, programas, cursos de aperfeiçoamento, novas 
técnicas de produção, e quaisquer outras situações de melhoria voltada ao homem do campo; 
X - Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência; 
XI - controlar os convênios voltados à agricultura local, bem como, todos os gastos da Secretaria Executiva, apresentando 
relatórios para fundamentar novos investimentos no setor; 
XII - prestar assistência de mecanização aos agricultores e pecuaristas através da Patrulha Agrícola Mecanizada; 
XIII - controlar os gastos com combustíveis empregados na atividade agrícola; 
XIV - controlar dos dados estatísticos do campo, com vistas à informação do Prefeito Municipal para direcionamento das 
políticas públicas voltadas à área; 
XV - Gerenciar as estradas e pontes do Município; 
XVI - controlar todas as atividades desenvolvidas no que se refere a estradas e pontes do interior; 
XVII - controlar os dados sobre a situação das estradas, pontes e estradas, visando melhoria e implementação de 
programas de manutenção constante para escoamento da produção local; 
XVIII - planejar, executar e controlar gastos com pontes e vias rodoviárias no Município visando a integração do homem 
do interior ao centro, facilitando o escoamento da produção de forma a incentivar outras atividades para agregar valores 
aos produtos produzidos no Município; 
XIX - atuar dentro do limite de competência municipal, como elemento regular do abastecimento, através de apoio ao 
sistema de armazenamento e comercialização, atuando também diretamente no mercado supridor, em especial, de 
gêneros de primeira necessidade; 
XX - Administrar o pessoal e os bens colocados à sua disposição; 
XXI - praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e 
XXII - executar outras atribuições afins. 

 

Fonte: Lei Municipal nº 3.582/2020. 
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Secretaria Executiva de Educação – SEED 
 

 
Endereço: Rua Belo Amorim, nº 100 – anexo ao Prédio da FAFIA, Centro, Alegre – Espírito 
Santo – CEP 29500-000  
 
CNPJ: 31.442.430/0001-97 
 
Informações de Atendimento: Segunda à Sexta das 07:30 às 11:30h / 13:00 às 17:00h 
 
Responsável: Vanderson Valadares de Campos – Secretário Executivo de Educação 
 
E-mail: educacao@alegre.es.gov.br  
 
Telefone: (28) 3300-0100 – Ramal 600 
 
Competências: A Secretaria Executiva de Educação - SEED é órgão executivo da 
administração do Ensino Municipal, ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo, tendo 
como âmbito de atuação o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das 
atividades relacionadas à orientação, supervisão e administração da Rede Educacional do 
Município, em específico: 
 
I - Execução do planejamento municipal de ensino, com vistas à racionalização dos recursos utilizados na 
educação, bem como melhor utilização dos servidores à disposição deste órgão municipal; 
II - Coordenar a Rede Municipal de Ensino do Município, cumprindo os dispositivos legais e pedagógicos emanados 
dos órgãos superiores competentes; 
III - Estabelecer normas e diretrizes para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos 
e Educação Especial, observando a legislação específica oriunda dos órgãos Estaduais e Federais competentes; 
IV - Promover a realização de pesquisas, levantamentos estatísticos, relatórios e estudos sobre o desenvolvimento 
educacional do Município; 
V - Promover campanhas de alfabetização em âmbito municipal; 
VI - Supervisionar programas, projetos e atividades desenvolvidas pelos órgãos que compõem a Secretaria 
Municipal de Educação e que têm por meta a assistência ao educando, articulando-se com órgãos e instituições 
congêneres; 
VII - Propor a contratação de professores para o ensino municipal junto a Gerência de Recursos Humanos, 
observando os limites das dotações orçamentárias e a criação de escolas municipais, bem como a demanda 
escolar; 
VIII - Apurar denúncias quanto aos problemas escolares, determinando a execução de medidas visando a sua 
solução, ouvido o Conselho Municipal de Educação; 
IX - Verificar as necessidades das escolas e quaisquer deficiências ou irregularidades em suas instalações, 
providenciando a conservação e os reparos necessários nos prédios escolares; 
X - Elaborar o Calendário Escolar, providenciando seu fornecimento às unidades de ensino e zelar pelo seu 
cumprimento; 
XI - Promover a realização de atividades que visem a formação continuada dos professores através de programas 
específicos; 
XII - Promover atividades que visem cooperação entre os pais de alunos, a comunidade e a escola; 
XIII - Promover a organização de Associações, Conselhos Escolares e Clubes; 
XIV - Cumprir e fazer cumprir as determinações legais que fundamentam e regem os Conselhos de Alimentação 
Escolar – CAE e do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério Público do Município - FUNDEB; 
XV - Definir as políticas e diretrizes municipais de Educação em consonância com o Conselho Municipal de 
Educação, como um instrumento permanente de debate, da geração de ideias, de busca de alternativas, de esforço 
coletivo e solidário; 
XVI - Controle das instalações dos prédios da Secretaria, requerendo, quando necessária, a manutenção dos 
mesmos e serviços necessários ao restabelecimento das atividades do setor; 
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XVII - A articulação com os Órgãos Municipais de Saúde e Assistência Social, visando o atendimento da população 
escolar do Município, buscando atingir resultados de forma preventiva; 
XVIII - A orientação e elaboração de dados estatísticos acerca da Rede Municipal de Ensino, bem como o 
fornecimento de informações relativas à quantidade de alunos matriculados nas escolas municipais, aprovações, 
reprovações, transferências e seus motivos, e desistências, para utilização em planos e projetos voltados à 
Educação de Qualidade; 
XIX - Expedição de Certificados de Conclusão de Curso; 
XX - Desenvolver constante atualização do Currículo Escolar, zelando pelo cumprimento do mesmo; 
XXI - Emissão de Pareceres técnicos, laudos e despachos, quando solicitado pelos diversos Órgãos da 
Administração Municipal para instrução processual e desenvolvimento das atividades administrativas; 
XXII - Administrar o pessoal e os bens colocados à sua disposição; 
XXIII - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; 
XXIV - Executar outras atribuições afins. 
 

Fonte: Lei Municipal nº 3.582/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento – SEFIP 
 

 
Endereço: Parque Getúlio Vargas, nº 01, Centro, Alegre – Espírito Santo – CEP 29500-000 
 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
 
Informações de Atendimento: Segunda à Sexta das 07:30 às 11:30h / 13:00 às 17:00h 
 
Responsável: Rogério José Siqueira – Secretário Executivo de Finanças e Planejamento 
 
E-mail: financas@alegre.es.gov.br  
 
Telefone: (28) 3300-0100 – Ramal 300 
 

Competências: A Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento - SEFIP é órgão 
executivo da administração contábil, financeira, tributária, fiscal e planejamento, ligado 
diretamente ao Chefe do Poder Executivo, tendo como âmbito de atuação os serviços e 
rotinas fazendárias e de planejamento governamental, provendo meios aos demais órgãos da 
municipalidade, nas atividades essenciais de planejamento, coordenação, execução e 
controle, bem como assessorar e orientar a elaboração do Orçamento Municipal e sua 
execução orçamentária, e que compreendem: 
 

I - Planejar, coordenar e controlar a administração contábil, financeira, tributária e fiscal do Município; 
II - Orientar a manutenção adequada do sistema de controle contábil e apto a fornecer informações sobre a administração 
financeira e orçamentária da Prefeitura; 
III - Acompanhar as normas de aplicação do Plano de Contas; 
IV - Proceder encaminhamento à Unidade Central de Controle Interno, na forma de suas resoluções, toda a 
documentação relativa à administração financeira e contábil; 
V - Controlar o sistema de guarda e movimentação de valores; 
VI - Elaborar, cumprir e fazer cumprir, em articulação com a Unidade Central de Controle Interno, a programação 
financeira e de desembolso, bem como o controle dos gastos público; 
VII - Administrar o Sistema Tributário Municipal, estabelecendo normas de arrecadação e fiscalização das receitas 
próprias municipais; 
VIII - Manter articulação com Órgãos Fazendários Estaduais, Federais e entidades de direito público e privado, com 
objetivo de melhoria do desempenho econômico e fiscal; 
IX - Julgar processos administrativos referentes a autos de infração em grau de primeira instância; 
X - Elaborar a programação do fluxo financeiro da Prefeitura, administrando-o através do controle de desembolso 
programado dos recursos destinados aos diversos órgãos municipais; 
XI - Coordenar a formulação do planejamento estratégico municipal; 
XII - Assessorar e orientar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual, 
o controle e acompanhamento da execução orçamentária e proposição de normas orçamentárias que devam ser 
observadas pelos demais órgãos municipais; 
XIII - O controle, a fiscalização, a execução e a elaboração de Contratos Administrativos, Convênios e demais termos 
firmados pela Administração Municipal com entes das outras esferas governamentais ou entidades privadas que tenham 
por objetivo a finalidade social, observado o parecer a Assessoria Jurídica e do Controle Interno; 
XIV - A realização e controle das Licitações Públicas, bem como as dispensas desta, quando a lei permitir, para aquisição 
de material de consumo ou permanente para os diversos Órgãos da Administração Municipal; 
XV - Propor e implantar novos modelos e padrões de gerenciamento dos recursos municipais; 
XVI - Elaborar, acompanhar e avaliar o plano plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos 
anuais; 
XVII - Coordenar as relações com o terceiro setor e controlar e acompanhar as relações com os governos federal e 
estadual. 
XVIII - Administrar o pessoal e os bens colocados à sua disposição; 
XIX - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e 

XX - Executar outras atribuições afins. 
 

Fonte: Lei Municipal nº 3.582/2020. 
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Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – SEMADS 

 

 
Endereço: Rua Doutor Chacon, nº 212, Centro, Alegre – Espírito Santo – CEP 29500-000 
 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
 
Informações de Atendimento: Segunda à Sexta das 07:30 às 11:30h / 13:00 às 17:00h 
 
Responsável: Graziela Ferreira – Secretária Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável  
 
E-mail: licenciamentoambiental@alegre.es.gov.br  
 
Telefone: (28) 3300-0100 – Ramal 500 
 

Competências: A Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável - SEMADS é órgão executivo da Administração Municipal no que se refere ao 
meio ambiente e desenvolvimento sustentável, ligado diretamente ao Chefe do Poder 
Executivo, tendo como âmbito de atuação formular e coordenar a política municipal de 
proteção e conservação do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos, visando 
ao desenvolvimento sustentável do Município, em específico: 
 
I - Executar a programação municipal voltada para a preservação do meio ambiente em integração com os demais 
setores governamentais; 
II - Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência; 
III - Coordenar a gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente, nos aspectos técnicos, administrativos e 
financeiros, segundo diretrizes fixadas; 
IV - Promover a conciliação do desenvolvimento econômico com o uso dos recursos naturais, de modo a assegurar 
a sustentabilidade do meio ambiente, nos seus aspectos físicos, socioculturais e econômicos; 
V - Acompanhar, avaliar e atualizar as normas urbanísticas para o Município, especialmente aquelas referentes ao 
desenho urbano, zoneamento, parcelamento territorial do solo, estrutura viária, obras, edificações e posturas em 
articulação com outras secretarias municipais envolvidas, e em consonância com o disposto na legislação 
pertinente; 
VI - Apoiar as ações das organizações da sociedade civil que tenham a questão ambiental em seus objetivos; 
VII - Propor a criação e gerenciar as unidades de conservação, implementando os planos de manejo; 
VIII - Articular-se com órgãos da administração pública estadual e federal, consórcios públicos e privados e ONG’S 
propondo soluções aos problemas relacionados à gestão dos recursos hídricos e resíduos sólidos; 
IX - Desenvolver, aplicar e avaliar práticas e tecnologias para a utilização sustentável dos recursos naturais e a 
minimização de impactos ambientais em atividades agropecuárias e florestais; 
X - Implantar e monitorar a ações de política de meio ambiente; 
XI - Licenciar a localização, instalação, a operação e a ampliação das obras e atividades de impacto ambiental 
local e outras delegadas pelo Estado, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio 
ambiente; 
XII - Promover as medidas administrativas e requerer as judiciais cabíveis para coibir, punir e responsabilizar os 
agentes poluidores e degradadores do meio ambiente; 
XIII - Exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o uso e gozo dos bens, atividades e 
direitos, em benefício da preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente; 
XIV - Promoção de atividades relacionadas à identificação, análise, avaliação, manutenção, recuperação e 
preservação de corpos hídricos, tomando as providencias quanto aos impactos sobre estes; 
XV - Monitorar e fiscalizar os recursos hídricos do município; 
XVI - Mapear as reservas legais, as Áreas de Preservação Ambiental e de risco, no município; 
XVII - Fiscalizar as atividades produtivas e comerciais de prestação de serviços e o uso de recursos ambientais 
pelo Poder Público e pelo particular; 
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XVIII - Promover, orientar e fiscalizar as atividades de reflorestamento do Município; 
XIX - Promover a adoção de medidas para a preservação e combate a incêndio e outras medidas necessárias 
para preservar a integridade das florestas do Município; 
XX - Promover atividades educativas para formação de uma consciência coletiva conservacionista e de valorização 
de natureza. 
XXI - Realização dos licenciamentos ambientais em suas diversas modalidades e de suas respectivas renovações, 
para a localização, instalação e operação de empreendimentos, atividades e serviços considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores e/ou degradantes do meio ambiente, articulado à Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, IBAMA e demais órgãos competentes; 
XXII - Controlar dos dados estatísticos do campo, com vistas à informação do Prefeito Municipal para 
direcionamento das políticas públicas voltadas à área; 
XXIII - Administrar o pessoal e os bens colocados à sua disposição; 
XXIV - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e 
XXV - Executar outras atribuições afins. 
 

Fonte: Lei Municipal nº 3.582/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Secretaria Executiva de Saúde – SESA 
 

 
Endereço: Rua Coronel Monteiro da Gama, s/nº, Centro, Alegre – Espírito Santo – CEP 
29500-000 
 
CNPJ: 13.571.334/0001-67 
 
Informações de Atendimento: Segunda à Sexta das 07:00 às 11:00h / 13:00 às 17:00h 
 
Responsável: Emerson Gomes Alves – Secretário Executivo de Saúde  
 
E-mail: saude@alegre.es.gov.br  
 
Telefone: (28) 3300-0100 – Ramal 809 (Gerência UBS) / 819 (Vigilância Epidemiológica) 
 

Competências: A Secretaria Executiva de Saúde - SESA é órgão executivo central do 
Sistema Único de Saúde - SUS de Alegre/ES, ligado diretamente ao Chefe do Poder 
Executivo, tendo sob sua responsabilidade a coordenação e a execução das políticas e ações 
de saúde, por meio de suas unidades e equipamentos, serviços, programas, projetos e 
atividades voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como prover o 
atendimento integral da população do Município e, em específico: 
 
I - Elaborar, planejar e coordenar o planejamento operacional e executar a política municipal de saúde, através da 
implementação do sistema municipal da saúde e do desenvolvimento de ações de prevenção, promoção, proteção 
e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas; 
II - Propor as diretrizes e metas da política da saúde a ser adotada no Município; 
III - Manter entrosamento com órgãos públicos e entidades particulares, visando à cooperação administrativa e ao 
estabelecimento de convênios; 
IV - Coordenar, controlar e fiscalizar as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Município; 
V - Formular a política de saúde e ações de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde individual e 
coletiva; 
VI - Definir a política de regulação da Secretaria em relação ao Sistema Municipal de Saúde e os serviços ofertados 
no território por outras instâncias; 
VII - Organizar as vigilâncias epidemiológicas, sanitárias, de orientação alimentar e de saúde do trabalhador; 
VIII - Realizar ações preventivas em geral, de vigilância e controle sanitário; 
IX - Elaborar, discutir, pactuar e recomendar as diretrizes básicas e as guias operacionais do atendimento integral 
às urgências no seu âmbito de responsabilidade, em consonância com as diretrizes estaduais e nacionais; 
X - Promover, coordenar e normatizar a organização e o desenvolvimento da política de média e alta complexidade, 
ambulatorial e hospitalar do SUS, no que cabe ao seu âmbito de atuação; 
XI - Promover atividades de educação em saúde, visando a adoção de hábitos saudáveis de vida pela população; 
XII - Elaborar, discutir, pactuar e recomendar as diretrizes básicas e as guias operacionais do atendimento integral 
em saúde bucal no seu âmbito de responsabilidade, em consonância com as diretrizes estaduais e federais; 
XIII - Implantar e fiscalizar posturas municipais relativas a higiene e a saúde pública; 
XIV - Promover, coordenar e normatizar a organização e o desenvolvimento da política de assistência farmacêutica 
em consonância com a Política Nacional de Medicamentos, observando os princípios do Plano Municipal de Saúde; 
XV - Articular com outros órgãos e secretarias municipais, estaduais e federais, entidades da iniciativa privada 
para o desenvolvimento de programas conjuntos; 
XVI - Elaborar, discutir, pactuar e recomendar as diretrizes básicas e as guias operacionais do atendimento integral 
em saúde mental no seu âmbito de responsabilidade, em consonância com as diretrizes estaduais e nacionais; 
XVII - Estimular e apoiar o bom funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, criando mecanismos para sua 
avaliação de forma permanente; 
XVIII - Mediar relações entre sua área e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Alegre, do Governo Estadual e 
do Governo Federal e instâncias de participação popular; 
XIX - Fomentar, avaliar e deliberar sobre propostas para melhorias em processos e fluxos de trabalho na rede 
municipal de saúde, formuladas pelas equipes de referências e assessorias técnicas; 
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XX - Supervisionar suas unidades subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus 
objetivos; 
XXI - Subsidiar os processos de elaboração, implantação e implementação de normas, instrumentos e métodos 
necessários ao fortalecimento do modelo de gestão do SUS; 
XXII - Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou financeira ou instrumentos 
congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da União, 
Estados e outros Municípios; 
XXIII - Executar atividades administrativas o controle financeiro e orçamentário no âmbito da Secretaria; 
XXIV - Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da Secretaria; 
XXV - Zelar pelo patrimônio alocado em suas unidades, comunicando o órgão responsável sobre eventuais 
alterações 
XXVI - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e 
XXVII - Executar outras atribuições afins. 

 
Fonte: Lei Municipal nº 3.582/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços 
Urbanos – SEOSU 

 

 
Endereço: Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa, nº 518, Alegre – Espírito Santo – CEP 29500-000 
 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
 
Informações de Atendimento: Segunda à Sexta das 07:00 às 11:00h / 13:00 às 17:00h 
 
Responsável: Dioclécio Renê Favero – Secretário Executivo de Obras, Saneamento e 
Serviços Urbanos  
 
E-mail: obras@alegre.es.gov.br  
 
Telefone: (28) 3300-0100 – Ramal 400 
 

Competências: A Secretaria Executiva de Obras Saneamento e Serviços Urbanos - 
SEOSU é órgão executivo da Administração Municipal no que se refere à infraestrutura e 
serviços urbanos, ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo, tendo como âmbito de 
atuação o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades referentes 
às obras públicas, e os serviços urbanos em Geral, e em específico: 
 
I - Orientar a elaboração de projetos, bem como a execução de obras nos próprios municipais, apresentando 
laudos, pareceres e despachos sobre os mesmos; 
II - Acompanhar a execução dos projetos de urbanização; 
III - coordenar o licenciamento dos projetos de urbanização, de obras e os reparos em vias urbanas executadas 
por entidades públicas ou privadas; 
IV - Orientar o licenciamento e a fiscalização das edificações e construções, do parcelamento da terra, do 
zoneamento e do uso do solo; 
V - Acompanhar e atualizar os cronogramas físicos de diversas fases de execução das obras em andamento, 
controlando disponibilidades financeiras em articulação com a Secretaria de Finanças; 
VI - Dotar o Município de locais adequados para recreação e lazer; 
VII - propor desapropriação de áreas e imóveis para execução de projetos viários ou urbanísticos; 
VIII - elaborar as normas técnicas a que devem subordinar-se a execução ou fiscalização das obras e serviços de 
competência da Secretaria; 
IX - Examinar os relatórios de execução e fazer recomendações ou determinar providências cabíveis; 
X - Conceder licenças para demolição de prédios, pequenas reformas, construção de passeios e instalação de 
tapumes; 
XI - acompanhar os projetos de construção e conservação de estradas municipais; 
XII - estabelecer e controlar os padrões de qualidade e eficiência a serem desenvolvidos pelos Serviços Públicos; 
XIII - promover estudos visando à racionalização dos Serviços Públicos prestados pelo Município, principalmente 
do lixo coletado; 
XIV - estabelecer limites da área de operação, a divisão de limpeza urbana, de acordo com as possibilidades do 
órgão; 
XV - Estudar e propor medidas para criação, construção, ampliação ou reforma, bem como a manutenção e 
utilização racional dos Cemitérios Públicos; 
XVI - executar um trabalho de parceria com o Cadastro Imobiliário Municipal, fornecendo as informações 
necessárias ao desenvolvimento da atividade administrativa, quando solicitadas pelos Órgãos da Administração 
Municipal; 
XVII - desenvolver estudos e projetos quando da necessidade de criar legislação específica nas questões 
urbanísticas e de serviços urbanos ou alterações no Plano Diretor Municipal; 
XVIII - elaborar termos de referência, orçamentos e documentação de obras públicas; 
XIX - cumprir e fazer cumprir as legislações municipais quanto aos licenciamentos de obras públicas ou 
particulares; 
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XX - Controlar as atividades das Gerências de Obras Públicas; 
XXI - controlar as atividades da Gerência de Serviços Urbanos e da Gerência de Administração Distrital; 
XXII - emissão de Pareceres, bem como quaisquer despachos para o perfeito andamento processual nos assuntos 
que lhe compete; 
XXIII - controlar as atividades de Limpeza Pública de logradouros públicos e praças, com coleta de lixo, entulhos 
e outros detritos; 
XXIV - administrar o pessoal e os bens colocados à sua disposição; 
XXV - praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e 
XXVI - executar outras atribuições afins. 

 
Fonte: Lei Municipal nº 3.582/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Procuradoria Geral do Município – PGM 
 

 
Endereço: Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa, nº 817, Alegre – Espírito Santo – CEP 29500-000 
 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
 
Informações de Atendimento: Segunda à Sexta das 07:30 às 11:30h / 13:00 às 17:00h 
 
Responsável: Edomar Proveti Vargas Júnior – Procurador Geral do Município 
 
E-mail: procuradoria@alegre.es.gov.br  
 
Telefone: (28) 3300-0100 
 

Competências: A Procuradoria Geral do Município - PGM, é órgão de Consultoria Jurídica, 
ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo tendo como âmbito de atuação a assistência 
ao Prefeito Municipal e aos órgãos municipais nos assuntos jurídicos, e cujas atribuições e 
competências são as seguintes: 
 
I - Prover consultoria direta e imediata ao Prefeito na sua representação funcional e social; 
II - Examinar juridicamente e propor soluções pertinentes nas gestões de interesse da municipalidade; 
III - emitir parecer sobre questões jurídicas, quando consultado; 
IV - Orientar o Prefeito no encaminhamento de representações, declaração de inconstitucionalidade de quaisquer 
normas, prestando-lhe todos os esclarecimentos necessários a respeito; 
V - Opinar nos processos administrativos em que haja questão judicial correlata ou que neles possa influir como 
condição de seu prosseguimento; 
VI - Promover a execução da Dívida Ativa, após a remessa do competente processo administrativo pela Secretaria 
de Finanças; 
VII - opinar sobre as providências de ordem jurídica, resguardando o interesse público; 
VIII - proceder e observar a legalidade dos Atos do Poder Executivo e a defesa dos legítimos interesses do 
Município; 
IX - Requisitar aos Órgãos da Administração Pública, documentos, exames, diligências e esclarecimentos à sua 
atuação; 
X - Apresentar pareceres sobre as consultas que devam ser formuladas pelos Órgãos da administração direta e 
indireta ao Tribunal de Contas e aos demais Órgãos de controle externo, sejam administrativos, financeiros e 
orçamentários; 
XI - dar providências de ordem jurídica de acordo com o interesse público e pela aplicação das Leis vigentes; 
XII - emitir parecer em sindicâncias e instauração de inquéritos administrativos; 
XIII - proceder à apreciação de minutas, contratos, convênios e outros ajustes envolvendo o Município e Órgãos 
da Administração Municipal; 
XIV - proceder à formação de súmulas administrativas e jurisprudências administrativas no sentido de uniformizar 
as decisões da administração em assuntos idênticos; 
XV - Administrar o pessoal e os bens colocados à sua disposição; 
XVI - praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e 
XVII - executar outras atribuições afins. 
 

Fonte: Lei Municipal nº 3.582/2020. 
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Unidade Central de Controle Interno – UCCI 
 

 
Endereço: Parque Getúlio Vargas, nº 01, Centro, Alegre – Espírito Santo – CEP 29500-000 
 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
 
Informações de Atendimento: Segunda à Sexta das 07:30 às 11:30h / 13:00 às 17:00h 
 
Responsável: Kassio Valadares Amorim – Controlador Geral do Município 
 
E-mail: controladoria@alegre.es.gov.br  
 
Telefone: (28) 3300-0100 – Ramal 240 (Ouvidoria) 
 

Competências: A Unidade Central de Controle Interno - UCCI, órgão de Assessoramento 
ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo, tem como âmbito de atuação, além das 
atribuições previstas nas Leis nos 3.289/2013 e 3.455/2017, prestar assessoria ao Prefeito 
Municipal e aos demais órgãos da Administração Municipal na verificação e acompanhamento 
da aplicação dos recursos humanos, materiais e financeiros da Prefeitura, bem como na 
proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. 
 
I – avaliar o cumprimento de metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e 
orçamentos; 
II – viabilizar o atingimento de metas fiscais, físicas e de resultados dos programas de governo, no que tange à 
eficiência, eficácia e efetividade; 
III – verificar a correta aplicação dos recursos públicos na administração direta, indireta e nas parcerias firmadas 
com entidades de direito privado; 
IV – verificar a legitimidade dos atos de gestão; 
V – exercer controle das operações de crédito, avais e garantias; 
VI – apoiar o controle externo; 
VII – controlar os limites e condições para a inscrição de despesas em Restos a Pagar; 
VIII – avaliar e supervisionar as medidas adotadas pelos poderes para retorno da despesa com pessoal ao 
respectivo limite previsto na Lei de Responsabilidade fiscal; 
IX – realizar o controle sobre o cumprimento do limite de gastos totais das autarquias municipais, inclusive no que 
se refere ao atingimento de metas fiscais; 
X – cientificar as autoridades responsáveis sobre as ilegalidades ou irregularidades constatadas na administração 
pública. 
XI – propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, em observância às 
determinações da Lei; 
XII – coordenar o recebimento, analise e encaminhamento às autoridades competentes as manifestações, 
acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que 
se vincula; e 
XIII – promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário dos serviços públicos e o órgão ou a entidade 
pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes; 
XIV – administrar o pessoal e os bens colocados à sua disposição; 
XV – praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e 
XVI – executar outras atribuições afins. 

 
Fonte: Lei Municipal nº 3.582/2020. 
 
 
 
 
 

mailto:controladoria@alegre.es.gov.br


 
 
 

 
 
 

Superintendência de Proteção e Defesa Civil – SPDC 

 
Endereço: Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa, nº 518, Alegre – Espírito Santo – CEP 29500-000 
 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
 
Informações de Atendimento: Segunda à Sexta das 07:00 às 11:00h / 13:00 às 17:00h 
 
Responsável: Carlos Lemos Barbosa Júnior (Japonês) 
 
E-mail: defesacivil@alegre.es.gov.br   
 
Telefone: (28) 3300-0100 – Ramal 404 
 
Competências: A Superintendência de Proteção e Defesa Civil - SPDC, órgão ligado 
diretamente à Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos, tendo como 
âmbito de atuação a execução das atividades de proteção e defesa civil, mais 
especificamente:  
 
I - articular e coordenar as ações de proteção e defesa civil no Município, compreendendo: prevenção e preparação 
para desastres, assistência e socorro às vítimas das calamidades, restabelecimento de serviços essenciais, 
realização de estudos e pesquisas sobre riscos e desastres; 
II - elaborar e implementar diretrizes, planos, programas e projetos para prevenção, preparação, mitigação, 
recuperação e respostas a desastres causados por ação da natureza e/ou do homem no âmbito do Município;  
III - coordenar a elaboração do plano de contingência municipal de Proteção e Defesa Civil;  
IV - mobilizar recursos para prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação dos desastres;  
V - disseminar a cultura de prevenção por meio da inclusão dos princípios de proteção e defesa civil na sociedade;  
VI - prestar informações à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil ou órgão correspondente sobre as 
ocorrências de desastres e atividades de proteção e defesa civil no Município;  
VII - propor à autoridade competente a decretação ou a homologação de situação de emergência e de estado de 
calamidade pública;  
VIII - providenciar e gerenciar a distribuição e o abastecimento de suprimentos necessários nas ações de proteção 
e defesa civil;  
IX - articular-se com as demais Secretarias Executivas para promoção das ações de proteção e defesa civil na 
região atingida;  
X - promover a capacitação de pessoas para as ações de proteção civil, em articulação com outros órgãos públicos;  
XI - fomentar o fortalecimento da estrutura de proteção e defesa civil municipal;  
XII - determinar a interdição de edificações, construções e áreas em situação considerada por profissional 
competente como sendo de risco para a vida humana;  
XIII - identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades e 
vulnerabilidades;  
XIV - realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco;  
XV - assessorar diretamente o Chefe do Executivo Municipal nas questões ligadas à proteção e defesa civil;  
XVI - administrar o pessoal e os bens colocados à sua disposição;  
XVII - praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e  
XVIII - executar outras atribuições afins. 

 
Fonte: Lei Municipal nº 3.582/2020. 
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