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Secretaria Municipal de Administração 

 
Endereço: Parque Getúlio Vargas, nº 01, Centro, Alegre - Espírito Santo - CEP 29500-000 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
Informações sobre Atendimento: De Segunda à Sexta das 08:00 às 11:00 horas / 13:00 às 17:00 horas  
Contato: LUÍS GUILHERME DUTRA AGUILAR 
E-mail: administracao@alegre.es.gov.br 
Fixo(s): (28) 3552-4412 
Celular(es): Não Disponível 

Fax: Não Disponível 
Competências: A Secretaria Municipal de Administração é um órgão diretamente ligado ao chefe do Poder Executivo 
Municipal, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades 
administrativas referentes a pessoal, expediente, documentação, protocolo, arquivo, compras, almoxarifado, 
patrimônio, zeladoria e tipografia. 
 
As atividades da Secretaria Municipal de Administração serão executadas através das seguintes áreas: 
1. Pessoal;  
2. Material;  
3. Serviços Gerais. 
 
Setores vinculados à Secretaria: Identidade, Protocolo, Recursos Humanos, Patrimônio/Almoxarifado, Junta de 
Serviço Militar e PROCON. 
 
Fonte: Lei Municipal nº 1.521/1984 <disponível em: https://www.alegre.es.leg.br/>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alegre.es.leg.br/
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Secretaria Municipal de Finanças 

Endereço: Parque Getúlio Vargas, nº 01, Centro, Alegre - Espírito Santo - CEP 29500-000 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
Informações sobre Atendimento: De Segunda à Sexta das 08:00 às 11:00 horas / 13:00 às 17:00 horas 
Contato: ULYSSES DE CAMPOS 
E-mail: financas@alegre.es.gov.br 
Fixo(s): (28) 3552-4304 
Celular(es): Não Disponível 
Fax: Não Disponível 

Competências: A Secretaria Municipal de finanças é um órgão diretamente ligado ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades 
referentes à contabilidade, tesouraria, tributação, fiscalização e arrecadação dos tributos e rendas do município e a 
participação na elaboração do Orçamento Programa e da Programação Financeira Anual da Despesa, em articulação 
com a Assessoria Técnica. As competências da SEMFIN estão enumeradas nos artigos 21, 22 e 23 da Lei Municipal nº 
1.521/1984. 
 
As atividades da Secretaria de Finanças serão executadas através das seguintes áreas: 
1. Contabilidade 
2. Tributação 
3. Tesouraria 
 
Setores vinculados à Secretaria: Cadastro Imobiliário, Fiscalização Tributária, Tributação, Empenho, Tesouraria, 
Prestação de Contas e Arquivo, Contabilidade e Compras. 
 
Fonte: Lei Municipal nº 1.521/1984. <disponível em: https://www.alegre.es.leg.br/> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alegre.es.leg.br/
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Secretaria Municipal de Educação 

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 sobre Atendimento: De Segunda à Sexta das 08:00 às 11:00 horas / 13:00 às 17:00 horas 
Contato: SIMONE APARECIDA MANOEL CORRENTE 
E-mail: educacao@alegre.es.gov.br / educacaoalegre.es@gmail.com  
Fixo(s): Não Disponível 
Celular(es): (28) 99909-3359 
Fax: Não Disponível 

Competências: A Secretaria Municipal da Educação é um órgão da Administração Específica do Poder Executivo 
Municipal, de natureza substantiva, e tem como missão garantir o acesso à educação como direito de cada um, 
visando ao seu pleno desenvolvimento e preparo para o exercício da cidadania. 
 
A estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação, em consonância com sua natureza de administração 
específica, finalidade e características técnicas, é a seguinte: 
1. Nível de deliberação superior: 
a) A posição do Secretário Municipal de Educação; 
b) O Conselho Municipal de Educação; 
c) O Conselho Municipal de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério. 
2. Nível de apoio e assessoramento: 
a) Gabinete do Secretário; 
b) Unidade de Apoio ao Gabinete. 
3. Nível de Gerenciamento: 
a) Coordenadoria de Educação Básica; 
b) Coordenadoria de Gestão Administrativa. 
 
Setores vinculados à Secretaria: Gabinete, Coordenação de Educação Básica (Vida Escolar, Livro Didático, Núcleo de 
Atendimento Educacional Especializado), Recursos Humanos, CAGE (Coordenação de Apoio e Gestão Escolar), 
Almoxarifado e Sala dos Conselhos (FUNDEB, CAE e COMED). 
 
Fonte: Lei Municipal nº 2.391/1998 <disponível em: https://www.alegre.es.leg.br/>  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:educacao@alegre.es.gov.br
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Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento 

Endereço: Avenida Doutor Olívio Correa Pedrosa, s/n, Centro, Alegre - Espírito Santo - CEP 29500-000 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 (SEMSSA) / 13.571.334/0001-67 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) 
Informações sobre Atendimento: De Segunda à Sexta das 07:00 às 11:00 horas / 13:00 às 17:00 horas 
Contato: ADALBERTO LOUZADA ROCHA 
E-mail: saude@alegre.es.gov.br 
Fixo(s): (28) 3552-4504 
Celular(es): Não Disponível 
Fax: Não Disponível 

Competências: A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento é um órgão que tem por competência: 
 

1 – manter serviços de pronto-socorro e postos de saúde suficientemente dotados de equipamentos, medicamentos e 
recursos humanos necessários ao atendimento da população, preferentemente, nos locais onde os governos estadual 
e federal não mantenham esse serviço; 
2 – prestar serviço de saúde, de vigilância sanitária e epidemiológica, de controle de doenças transmissíveis e outros, 
em integração com os sistemas estadual e federal de saúde; 
3 – coordenar e estabelecer diretrizes e estratégias para as ações de vigilância sanitária e participar, de forma 
supletiva, do controle do meio ambiente; 
4 – oferecer serviço de saúde, odontológico e laboratorial à clientela escolar da rede municipal de ensino; 
5 – garantir o treinamento e o aperfeiçoamento sistemático de pessoal técnico na área de saúde; 
6 – participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 
7 – incrementar na sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; 
8 – fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como de bebidas e águas 
para consumo humano; 
9 – participar do controle e fiscalização da guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos; 
10 – estimular, através de técnicos especializados, práticas alternativas de diagnóstico e terapêutica e o uso da flora 
medicinal; 
11 – desenvolver sistema de coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados; 
12 – fiscalizar e inspecionar o abate de gado bovino, suíno e outros para consumo humano, mantendo abatedouro 
público; 
13 – desenvolver e apoiar programas de incentivo à doação de órgãos humanos para transplante; 
14 – desenvolver programa municipal de saúde do trabalhador, inclusive adotando medidas que visem à eliminação 
de riscos de acidentes, doenças profissionais e do trabalho; 
15 – dar assistência domiciliar aos doentes acometidos de doenças não-contagiosas em fase terminal de vida, desde 
que comprovada sua carência de recursos econômicos. 
 
Setores vinculados à Secretaria: Centro de Saúde/Unidades Básicas (UBS Guararema, UBS Vila do Sul, UBS Misael 

Barcelos, UBS Vila Alta, UBS Pedro Martins, UBS Celina, UBS Rive, UBS Café, UBS Anutiba, UBS Araraí, UBS Saúde da 
Mulher/Casa Rosa e Centro de Saúde Rubens Simões Moulin); 
Policlínica/Centro Municipal de Saúde (Centro Médico Dr. Warlem Campos, AMA, Setor de Transportes, Hiperdia e 
Odontologia); 
Postos de Saúde (Assentamento Floresta, São João do Norte, Santa Angélica, Roseira e Boa Vista); 
Pronto Atendimento Municipal; 
Vigilância em Saúde (Epidemiológica, Ambiental e Sanitária); 
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial; 
CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/AIDS; 
Farmácia Básica; 
CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico; 
Serviço Social. 
 
Fonte: Lei Orgânica do Município de Alegre <disponível em: https://www.alegre.es.leg.br/> 

https://www.alegre.es.leg.br/
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Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos 

Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 220, Centro, Alegre - Espírito Santo - CEP 29500-000 
CNPJ: 14.946.241/0001-32 
Informações sobre Atendimento: De Segunda à Sexta das 08:00 às 11:00 horas / 13:00 às 17:00 horas 
Contato: ERROZENILDA INÁCIA BARROS GOMES 
E-mail: acaosocial@alegre.es.gov.br 
Fixo(s): Não Disponível 

Celular(es): (28) 99971-7344 
Fax: Não Disponível 
Competências: A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Estrutura Administrativa da 
Prefeitura Municipal de Alegre, é um órgão diretamente ligado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como 
âmbito de ação o planejamento, a coordenação, a execução e o controle de atividades relativas à área social e 
humana, onde compreende: 
 
1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente e Conselho Tutelar; 
2. A promoção e coordenação do ser humano; 
3. A promoção de acompanhamento de orientação educacional para Saúde e acompanhamento médico a gestantes e 
nutrizes; 
4. A promoção de acompanhamento, vida em grupo para a 3ª idade; 
5. A promoção de meio ambiente saudável a todos; 
6. A promoção de apoio às iniciativas não governamentais; 
7. A promoção de estímulo ao fortalecimento dos Conselhos Setoriais como fortalecimento do Conselho Municipal de 
Criança e Adolescente; 
8. Desenvolvimento de programas de capacitação de aperfeiçoamento de recursos na área de Assistência Social; 
9. A promoção de apoio sócio-familiar e projetos sociais nas comunidades; 
10. A promoção de construção de prédios para atendimento na área, casas populares e albergues para cidadão 
migrante;  
11. A execução de outras atividades correlatadas. 
 
Setores vinculados à Secretaria: CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), CREAS (Cetro de Referência 
Especializado de Assistência Social), Casa Lar Tia Mortes (Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e 
adolescentes) e Conselho Tutelar. 
 
Fonte: Leis Municipais 2.331/1997 e 3.313/2014 <disponíveis em: https://www.alegre.es.leg.br/> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alegre.es.leg.br/
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 

Endereço: Rua Antônio Lemos Júnior, s/n, Cibrazem, Alegre - Espírito Santo - CEP 29500-000 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
Informações sobre Atendimento: De Segunda à Sexta das 08:00 às 11:00 horas / 13:00 às 17:00 horas 
Contato: ALESSANDRA VASCONCELOS ALBERGARIA 
E-mail: agricultura@alegre.es.gov.br 
Fixo(s): Não Disponível 
Celular(es): (28) 99987-9440 
Fax: Não Disponível 

Competências: A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural é um órgão ligado diretamente ao Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Rural, tendo como âmbito de ação o planejamento, implementação, coordenação e 
avaliação de políticas públicas que visem o Desenvolvimento Rural Sustentável do município, priorizando o 
atendimento aos agricultores de base familiar e à coletividade. 
 
A SEMDER possui as seguintes atribuições: 
 
1. Planejar, implementar e coordenar ações e projetos que visem o fortalecimento e consolidação da Agricultura 
Familiar no município; 
2. Desenvolver programas e projetos que propiciem a redução do êxodo rural; 
3. Implantar programas e projetos que possam gerar emprego e renda no campo; 
4. Desenvolver ações de incentivo ao fortalecimento da pecuária leiteira; 
5. Planejar, implementar e coordenar programas e projetos que visem a reestruturação e fortalecimento da 
Cafeicultura no município; 
6. Contribuir para a diversificação da atividade agrícola no território municipal; 
7. Implantar programas de incentivo ao desenvolvimento da atividade agroindustrial; 
8. Contribuir para o desenvolvimento do Turismo Rural e Ecológico; 
9. Fornecer assistência Técnica qualificada, garantindo a melhoria da qualidade e o aumento da produtividade da 
agricultura e pecuária; 
10. Difundir, apoiar e orientar a prática do Associativismo e Cooperativismo entre os agricultores; 
11. Orientar os agricultores para a utilização controlada de Defensivos Agrícolas; 
12. Difundir práticas agroecológicas; 
13. Difundir, orientar e incentivar a utilização do Matadouro municipal, garantindo o fornecimento de carne de 
qualidade para a população; 
14. Promover a organização e manutenção da Feira do Produtor Rural; 
15. Tratar com civilidade todos os munícipes que procurarem por atendimento; 
16. Organizar Reuniões, Palestras, Cursos, Seminários, Dias de Campo e outras formas de capacitação para os 
Agricultores; 

17. Organizar feiras de produtos da agropecuária e agroindústria do município; 
18. Organizar e fazer realizar a Feira anual da Agricultura Familiar; 
19. Organizar e fazer realizar os encontros de classes de produtores rurais, objetivando a troca de experiências e o 
entrosamento dos produtores de cada classe, consequentemente o fortalecimento das mesmas; 
20. Organizar o Encontro Anual dos Produtores Rurais do município de Alegre, objetivando a valorização do homem 
do campo; 
21. Organizar Exposições Agropecuárias na sede do município e nos distritos; 
22. Zelar pelo bom funcionamento e coordenar as atividades do Parque de Exposição “Geraldo Santos”; 
23. Coordenar todos os eventos Agropecuários do município; 
24. Desenvolver demais ações correlatadas. 
 
Setores vinculados à Secretaria: INCRA, NAC e SIM. 
 
Fonte: Lei Municipal nº 3.414/2017 
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Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes 

Endereço: Rua Belo Amorim, nº 100 – anexo ao Prédio da FAFIA, Centro, Alegre - Espírito Santo - CEP 29500-000 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
Informações sobre Atendimento: De Segunda à Sexta das 08:00 às 11:00 horas / 13:00 às 17:00 horas 
Contato: DANYEL FERREIRA SUETH 
E-mail: turismo@alegre.es.gov.br / alegrecultura@gmail.com  
Fixo(s): Não Disponível 
Celular(es): Não Disponível 
Fax: Não Disponível 

Competências: A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes tem o objetivo de promover a execução das 
políticas na Administração Municipal nas áreas de Turismo, Cultura e Esporte, bem como as atividades ligadas a 
eventos e ao lazer no Município. Também compete à SEMTUCE: Contribuir e coordenar a formulação do Plano de 
Ação do Governo Municipal e de programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; garantir a prestação de serviços 
municipais de acordo com as diretrizes de governo; elaborar e implementar programas de desenvolvimento da 
cultura, do turismo, e do esporte do Município, atualizando-os permanentemente. 
 
Setores vinculados à Secretária: Biblioteca Municipal “Therezinha Henrique Campos”, Teatro Municipal “Virgínia 
Santos”, Ginásio de Esportes “Victor Emanuel Alcuri”, Quadra da Praça da Estação, Quadra da Guararema, Quadra da 
Vila Alta, Quadra da Rua 13, Campo do Clério Moulin, Quadra do Campo de Aviação, Campo Sport Club Rio Branco 
(contrato de locação), Campo Society do Parque de Exposições “Geraldo Santos”, Campo de Futebol do Terreirão e 
Ginásio de Esportes “José Maria dos Santos – Tio Zezé”. 
 
Fonte: Lei Municipal nº 2.662/2005 <disponível em: https://www.alegre.es.leg.br/> 
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 

Endereço: Rua Doutor Chacon, nº 212, Centro, Alegre - Espírito Santo - CEP 29500-000 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
Informações sobre Atendimento: De Segunda à Sexta das 08:00 às 11:00 horas / 13:00 às 17:00 horas 
Contato: RODRIGO VARGAS RIBEIRO 
E-mail: rodrigovargas@alegre.es.gov.br / licenciamentoambiental@alegre.es.gov.br / 
desenvolvimento.alegre@gmail.com / secretariameioambiente.alegre@gmail.com  

Fixo(s): (28) 3552-4297 
Celular(es): Não Disponível 
Fax: Não Disponível 
Competências: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMMADES é órgão de 
planejamento, coordenação, execução, controle, apoio e avaliação da preservação ambiental do Município de Alegre, 
bem como tem entre as atribuições executar atividades relacionadas à formulação e execução de estratégias e ações 
de crescimento econômico integrado, projetando e divulgando o potencial do Município com o objetivo de 
desenvolver e fomentar a economia local, atrair novos investimentos e promover e incentivar a vinda de novos 
empreendimentos que propiciem a geração de postos de trabalho, melhoria de renda e qualidade de vida. 
 
Competências: 
1. Planejar, programar, coordenar e executar a programação municipal com atribuições voltadas à defesa e a 
preservação do meio ambiente, integrada com os demais setores governamentais;  
2. Promover a participação direta do cidadão e das entidades da sociedade civil na defesa do meio ambiente;  
3. Atuar na prevenção de danos ambientais e condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, através do 
levantamento de limites das áreas de preservação, legalização de loteamentos e zoneamento ambiental;  
4. Coordenar a reparação dos danos ambientais causados por atividades desenvolvidas por pessoas físicas e jurídicas, 
de direito público ou privado através do replantio e revitalização de áreas verdes;  
5. Fiscalizar os poluidores pelo cumprimento das exigências legais de controle e prevenção ambientais nos processos 
produtivos e demais atividades econômicas que interfiram no equilíbrio ecológico do meio ambiente;  
6. Alinhar a Política Municipais de Meio Ambiente com as Políticas Estaduais e Federais correlatas; 
7. Criar condições para parceria entre a sociedade civil e o Poder Público Municipal; a fim de levar Educação 
Ambiental para todas as comunidades como processo de desenvolvimento da cidadania;  
8. Elaborar instrumentos normativos; em articulação com a Procuradoria Geral do Município, que assegurem o 
ordenamento e a regularização fundiária do espaço urbano e a preservação do meio ambiente;  
9. Atuar em conjunto com a Defesa Civil do Município, em articulação com as demais entidades do sistema, 
Secretarias Municipais, e sociedade, de forma permanente, formulando e executando planos, programas e ações de 
monitoramento e controle de risco, em caráter preventivo, emergencial e estruturador;  

10. Desenvolver o controle urbano e ambiental da cidade segundo a Legislação de Uso e Ocupação do Solo, bem 
como definir parâmetros de regulação do desenvolvimento das ocupações não planejadas da cidade e implementação 
de seu monitoramento;  
11. Fiscalizar as reservas naturais, de parques, praças, e jardins municipais;  
12. Programar, coordenar e executar a política de preservação do meio ambiente, das praças, jardins, bosques, 
logradouros, etc;  
13. Coordenar e fiscalizar a execução da política e das atividades de paisagismo dos parques e praças municipais de 
serviços de limpeza pública quanto à coleta, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos, hospitalares e 
industriais, e a exploração da reciclagem do lixo diferenciado;  
14. Estimular e Manter as reservas florestais do Município;  
15. Desenvolver pesquisas referentes à fauna e à flora;  
16. Executar e manter atualizado levantamento e cadastramento das áreas verdes;  
17. Administrar a exploração de parques, bosques, hortos e viveiros municipais;  
18. Propor a criação de conselhos para definir o Patrimônio ambiental do Município;  

mailto:rodrigovargas@alegre.es.gov.br
mailto:licenciamentoambiental@alegre.es.gov.br
mailto:desenvolvimento.alegre@gmail.com
mailto:secretariameioambiente.alegre@gmail.com
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19. Possibilitar a participação do Conselho em operações de fiscalização ambiental e nas reuniões destinadas à 
elaboração dos programas da Secretaria;  
20. Assegurar que o Plano Diretor do Município definirá os limites de abastecimento de água e esgoto;  
21. Propor a elaboração de Lei no sentido de obrigar a fiscalização nas redes de manilhas de rua, a fim de evitar que 
as águas reservadas das residências sejam jogadas nas redes pluviais;  
22. Promover Fórum Municipal de Meio Ambiente;  
23. Promover encontre de professores para implantar o questionamento sobre Educação Ambiental na Literatura 
Infanto-Juvenil;  
24. Acompanhar e fiscalizar concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais;  
25. Estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de 

encostas e dos recursos hídricos, bem como a consecução de um índice mínimo de cobertura vegetal;  
26. Reprimir a pesca ilegal nos rios da região;  
27. Reprimir o comércio ilegal de animais silvestres e da flora;  
28. Criar critérios e punição para desmatamento em função de loteamento e até mesmo para corte de árvores das 
estradas e residências;  
29. Fiscalizar o despejo de óleo e combustível, provenientes dos barcos, oferecendo orientação necessária e correta 
para os devidos reparos;  
30. Promover treinamento nas escolas e comunidades, quanto à limpeza das cisternas, cloração e fiitração da água, a 
fim de garantir a qualidade da água;  
31. Licenciar, no que lhe compete, atividades que carecem de licenciamento ambiental;  
32. Fiscalizara caça nas áreas de preservação ambiental;  
33. Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência;  
34. Assessorar os demais órgãos, na área de competência;  
35. Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria;  
36. Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios e outras formas de parcerias; 
37. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito. 
 
Setores vinculados à Secretaria: Gabinete, Diretoria de Meio Ambiente, Diretoria de Desenvolvimento Sustentável, 
Sala do Empreendedor, Agência do NossoCrédito, ARIE “Laerth Paiva Gama”, Unidade de Triagem da Coleta Seletiva 
de Resíduos Sólidos e Diretoria de Meio Ambiente. 
 
Fonte: Lei Municipal nº 3.412/2017 <disponível em: https://www.alegre.es.leg.br/> 
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Secretaria Municipal de Obras, Planejamento 
Urbano e Serviços Públicos 

Endereço: Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa, nº 518, Alegre - Espírito Santo - CEP 29500-000 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
Informações sobre Atendimento: De Segunda à Sexta das 08:00 às 11:00 horas / 13:00 às 17:00 horas 
Contato: HENRIQUE SERAFIM DE SOUZA PINEL 
E-mail: obras@alegre.es.gov.br 
Fixo(s): (28) 3552-3616 

Celular(es): Não Disponível 
Fax: Não Disponível 
Competências: A Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano e Serviços Públicos - SEMOPUS - é um órgão 
da Prefeitura Municipal que tem por competência o planejamento, a programação, a execução, a organização, a 
supervisão, a fiscalização e o controle da política de obras públicas do município, infraestrutura e serviços urbanos, 
saneamento, abastecimento e de posturas, e outras afins. 
 
Setores vinculados à Secretaria: Gabinete, Fiscalização de Obras, Setor Técnico, Varrição e Limpeza Pública, Coleta de 
lixo (não seletiva) e Serviços Urbanos. 
 
Fonte: Lei Municipal nº 1521/1984 <disponível em: https://www.alegre.es.leg.br/> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alegre.es.leg.br/
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Procuradoria Geral do Município 
Endereço: Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa, nº 817, Centro, Alegre - Espírito Santo - CEP 29500-000 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
Informações sobre Atendimento: De Segunda à Sexta das 08:00 às 11:00 horas / 13:00 às 17:00 horas 
Contato: DANIEL FREITAS JÚNIOR 
E-mail: procuradoria@alegre.es.gov.br  
Fixo(s): (28) 3552-1435 
Celular(es): Não Disponível 
Fax: Não Disponível 

Competências: A Procuradoria Geral do Município é a instituição de natureza permanente, essencial à Administração 
Municipal vinculada diretamente ao Prefeito e à qual incumbe a representação judicial do Município, a consultoria 
superior da Administração. Além disso, a PGM goza de autonomia administrativa e dotação orçamentária próprias de 
Secretaria Municipal. 
 
As competências da Procuradoria Geral do Município estão elencadas no art. 3º da Lei Municipal nº 2.048/1993. 
 
Fonte: Lei Municipal nº 2.048/1993 <disponível em: https://www.alegre.es.leg.br/> 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:procuradoria@alegre.es.gov.br
https://www.alegre.es.leg.br/
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Unidade Central de Controle Interno 
Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, nº 21, sala 210, Centro, Alegre - Espírito Santo - CEP 29500-000 
CNPJ: 27.174.101/0001-35 
Informações sobre Atendimento: De Segunda à Sexta das 08:00 às 11:00 horas / 13:00 às 17:00 horas 
Contato: KASSIO VALADARES AMORIM 
E-mail: controladoria@alegre.es.gov.br  
Fixo(s): Não Disponível 
Celular(es): Não Disponível 
Fax: Não Disponível 

Competências: O Controle Interno do Município de Alegre compreende o plano de organização e todos os métodos 
e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o 
cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a 
exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei. 
 
São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno as referidas no artigo 7º, além daquelas dispostas no 
art. 74 da Constituição Federal e art. 76 da Constituição Estadual, bem como as previstas no art. 5º da Lei Municipal 
nº 3.289/2013. 
 
Setores vinculados à UCCI: Ouvidoria Municipal (Lei Municipal nº 3.455/2017). 
 
Fonte: Lei Municipal nº 3.289/2013 <disponível em: https://www.alegre.es.leg.br/> 
 

mailto:controladoria@alegre.es.gov.br
https://www.alegre.es.leg.br/

