
 
 

 

GABINETE DO PREFEITO 

Prefeito: Geraldo Loss 

Vice – Prefeita: Angela Maria Altoé Montozo 

Chefe de Gabinete: Helena Bernabé Padovani 

 

Endereço: Rua Adelino Lubiana, 142, Centro - Cep: 29720-000 

CNPJ: 04.217.786/0001-54 

Informações sobre Atendimento:  

Segunda à quinta - feira das 08:00 às 17:00 horas 

Sexta – feira das 07:00 às 13:00 horas 

E-mail: gabinetepmgl@hotmail.com 

Telefone Fixo(s): (27) 3744-5217 / 3744-5214 - Ramal - 204 

 

Competências: 

O Gabinete do Prefeito é um órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação a assistência imediata ao 

Prefeito, auxiliando-o no exame e trato dos assuntos políticos e administrativos, 

dentre outras atribuições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ASSESSORIA JURÍDICA 

Responsável: Franclin Piona Marotto 

 

Endereço: Rua Adelino Lubiana, 142, Centro - Cep: 29720-000 

CNPJ: 04.217.786/0001-54 

Informações sobre Atendimento:  

Segunda à quinta - feira das 08:00 às 17:00 horas 

Sexta – feira das 07:00 às 13:00 horas 

E-mail: juridico@governadorlindenberg.es.gov.br 

Telefone Fixo(s): (27) 3744-5214 - Ramal – 212 

Competências: 

A Assessoria Jurídica executa o assessoramento ao Prefeito no estudo, 

interpretação e solução das questões jurídicas administrativas; a análise e 

redação de projetos de Leis, Decretos, regulamentos, contratos e convênios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI 

Responsável: Eduarda Saquetto Bernabé 

 

Endereço: Rua Adelino Lubiana, 142, Centro - cep: 29720-000 

CNPJ: 04.217.786/0001-54 

Informações sobre Atendimento:  

Segunda à quinta - feira das 08:00 às 17:00 horas 

Sexta – feira das 07:00 às 13:00 horas 

E-mail: controladoria@governadorlindenberg.es.gov.br 

Fixo(s): (27)3744-5214 - Ramal - 209 

Competências: 

A Controladoria é um órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, e tem a 

finalidade de orientar as Secretarias Municipais. Suas atividades se resumem 

em auditoria, controle interno, supervisão do desenvolvimento das operações 

financeiras dentre outras atribuições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD 

Secretário: Rui Francisco Rachel 

 

Endereço: Rua Adelino Lubiana, 142, Centro - cep: 29720-000 

CNPJ: 04.217.786/0001-54 

Informações sobre Atendimento:  

Segunda à quinta - feira das 08:00 às 17:00 horas 

Sexta – feira das 07:00 às 13:00 horas 

E-mail: semadlindenberg@hotmail.com 

Fixo(s): (27)3744-5214  

Competências: 

A Secretaria Municipal de Administração é um órgão ligado diretamente ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação: planejar, 

coordenar, normalizar e executar os sistemas de administração quanto: á 

modernização da estrutura organizacional e dos métodos de trabalho; a 

racionalização do uso de bens e equipamentos; ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos recursos humanos; ao recrutamento, seleção, 

treinamento, controle funcional e financeiro do pessoal da Prefeitura; ás 

atividades de segurança, medicina do trabalho e saúde ocupacional dos 

servidores; á padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle do 

material permanente e de consumo, ás comunicações administrativas, arquivo, 

documentação e telefonia de modo a garantir a prestação dos serviços 

administrativos da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. 

Para exercer suas atividades, a Secretaria Municipal de Administração conta 

com um Secretário e irá exercer tais prestezas através de setores que compõe 

a Secretaria. 

Setor de Pessoal e Recursos Humanos 

 É o setor responsável pelo desenvolvimento e a aplicação da política de 

recursos humanos, através de pesquisas e análise de mercado, recrutamento, 

seleção e treinamento, administração de salário, plano de benefícios sociais, 

higiene e segurança do trabalho, visa a análise, organização e atualização de 

cadastros, a preparação da documentação necessária para admissão, 

demissão e concessão de férias; o cumprimento dos atos de admissão, posse, 

lotação, distribuição, direitos e vantagens dos servidores; a fiscalização, 



 
 

controle e registro de freqüência dos servidores, a elaboração da folha de 

pagamento, dentre outras tarefas designadas ao setor. 

Setor de Serviços Gerais (Protocolo) 

É responsável pelo recolhimento, protocolo, a distribuição e o registro de todos 

os documentos, papéis, petições, processos e outros que devam tramitar na 

Prefeitura, o registro da tramitação e encaminhamento de todos os processos; 

a remessa e distribuição de toda a correspondência interna e externa e 

também prestar informações quanto a localização dos processos. 

Setor de Almoxarifado Central 

Ao Setor de Almoxarifado Central compete coordenar e fiscalizar o recebimento 

e conferencia quantitativa, qualitativa, examinar avarias, como constar 

irregularidades, regularização, armazenagem, guarda, preservação, separação, 

liberação para entrega, programando a entrega dos bens para os diversos 

órgão da Prefeitura Municipal de governador Lindenberg. 

Setor de Patrimônio 

Ao setor de Patrimônio compete promover a classificação, codificação e 

manutenção atualizada dos registros do patrimônio mobiliário e imobiliário do 

Município, supervisionar o controle dos bens imóveis municipais, ocupados a 

título de concessão, mantendo o controle permanente do cumprimento de suas 

obrigações contratuais. 

Setor de Compras 

Compete ao Setor de Compras efetuar todas as compras da Prefeitura 

Municipal de Governador Lindenberg e prestar apoio técnico à Comissão 

Permanente de Licitação e, especificamente: providenciar a compra de 

materiais a partir de requisições do Almoxarifado Central, mediante processo 

devidamente autorizados; realizar coleta de preços visando a aquisição de 

materiais e equipamentos em obediência à legislação vigente; providenciar a 

contratação dos serviços requisitados pelos diversos órgãos  da Prefeitura; 

efetuar a inscrição, avaliação, habilitação, registro e divulgação dos 

fornecedores dos bens e serviços, dentre outras funções. 

Setor de Contratos 

O Setor de Contratos compete em redigir os contratos para aquisição de bens 

e serviços e seus respectivos aditivos; acompanhar e fiscalizar os 

procedimentos, registrar as ocorrências decorrentes da execução dos contratos 

e seus aditivos; avaliar o desempenho da contratada, prestar assistência aos 

trabalhos da Comissão Permanente de Licitação; executar outras atividades 

solicitadas pela chefia imediata. 



 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEMFI 

Secretária: Davieli Ovane Dalfior 

 

Endereço: Rua Adelino Lubiana, 142, Centro - CEP: 29720-000 

CNPJ: 04.217.786/0001-54 

Informações sobre Atendimento:  

Segunda à quinta - feira das 08:00 às 17:00 horas 

Sexta – feira das 07:00 às 13:00 horas 

E-mail: semadlindenberg@hotmail.com 

Fixo(s): (27)3744-5214 Ramal: 203 

Competências: 

A Secretaria Municipal de Finanças é um órgão ligado diretamente ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação: planejar, coordenar, 

normalizar e executar a política financeira e a execução da Administração 

Financeira e Tributária do Município. 

Para desempenhar suas atividades, a Secretaria Municipal de Finanças conta 

com um Secretário que exercerá tais prestezas através de setores. 

Setor de Finanças 

O Setor de Finanças compete em controlar as atividades referentes aos fluxos 

de recursos financeiros, orçamentários e extra-orçamentários, administrando e 

efetuando os pagamentos a fornecedores e contratos de fornecimentos e 

financiamento com terceiros, especificamente manter o Secretário Municipal 

informado sobre a disponibilidade dos recursos financeiros e fluxo de 

pagamentos; coordenar o controle da retiradas e dos depósitos bancários, 

conferir os extratos de contas correntes, coordenar o recebimento de recursos 

financeiros, dentre outras atividades. 

Setor de Tributação 

A área de tributação é responsável por orientar, supervisionar, coordenar e 

controlar os serviços de tributos imobiliários e tributos diversos e 

especificadamente: coordenar e orientar os serviços de cadastros de 

contribuintes; organizar e coordenar as atividades de lançamentos, cobrança e 

controle de arrecadação de Imposto Predial e Territorial Urbano, acompanhar o 

comportamento da receita dos tributos sob sua responsabilidade, por meio de 

demonstrativos e boletins de receita; lavras notificações, intimações, Autos de 

infração, bem como providenciar a aplicação de multas regulamentares. 



 
 

Setor de Contabilidade 

Ao Setor de Contabilidade compete preparar e escriturar documentos sujeitos a 

lançamento, controlando receitas e despesas; atualizar e controlar o registro 

das dotações consignadas no orçamento, bem como dos créditos abertos, 

elaborar em época determinada em Lei, o balanço geral da municipalidade, 

consolidando com os balanços das autarquias; planejar e elaborar anteprojetos 

de Leis Orçamentárias, de diretrizes e de Planos Plurianual, realizando o 

Controle e modificações orçamentárias; controlar a execução orçamentária e 

acompanhamento financeiros das Secretarias Municipais. 

 

Área do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte – NAC 

Compete ao NAC atender e orientar os contribuintes, inclusive os da área rural, 

sobre as atividades relativas a tributos e arrecadações para o bom 

cumprimento de suas obrigações, acompanhar o cadastro de produtor rural, 

autorizar revalidação de nota fiscal de produtor rural dentre outras atribuições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC 

Secretária: Layara Marianelli Couto. 

 

Endereço: Rua São José, sn, Centro Anexo ao Ginásio Poliesportivo - CEP: 

29720-000 

CNPJ: 04.217.786/0001-54 

Informações sobre Atendimento: 

Segunda à quinta - feira das 08:00 às 17:00 horas 

Sexta – feira das 07:00 às 13:00 horas 

E-mail: educacao@governadorlindenberg.es.gov.br 

Fixo(s): (27)3744-5216 

Competências: 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura é um órgão ligado diretamente 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação o 

planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades 

educacionais referentes à orientação, supervisão e administração do sistema 

de educação e biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 

Secretário: Juliano Covre Trevisani 

 

Endereço: Praça Ernesto Zom, sn, Novo Brasil - CEP: 29720-000 

CNPJ: 13.927.758/0001-11 

Informações sobre Atendimento: 

Segunda à quinta - feira das 08:00 às 17:00 horas 

Sexta – feira das 07:00 às 13:00 horas 

E-mail: saudepmgl@gmail.com 

Telefone Fixo(s): (27)3744-3185 

Competências: 

A Secretaria Municipal de Saúde tem a finalidade de exercer, orientar e 

coordenar as políticas de saúde do Município de Governador Lindenberg, tem 

como competência identificar e divulgar os fatores condicionantes e 

determinantes da saúde, da assistência ao pessoal, por intermédio de 

promoção, proteção e recuperação da saúde; executar ações de vigilância 

sanitária, epidemiológica, ambiental, de saúde do trabalho, de assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica, promover a reabilitação física, 

motora, mental e sensorial da comunidade, dentre outras atividades 

determinadas pela autoridade hierárquica superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS 

Secretária: Morgana Plotegher Loss 

 

Endereço: Rua Florêncio Julio da silva, nº 81, Centro - CEP: 29720-000 

CNPJ: 04.217.786/0001-54 

Informações sobre Atendimento:  

Segunda à quinta - feira das 08:00 às 17:00 horas 

Sexta – feira das 07:00 às 13:00 horas 

E-mail: acaosocial@governadorlindenberg.es.gov.br 

Telefone Fixo(s): (27)3744-5276 

Celular(es): (27)99717-5161 

Competências: 

A Secretaria de Ação Social tem como prioridade fundamental a produção de 

ações que amenizam a desigualdade social, atende a Política da Criança e 

Adolescente, do Idoso e Pessoa com Deficiência além de atuar na geração de 

emprego e renda, habilitação e avaliação de projetos. A Secretaria planeja, 

coordena, supervisiona e executa as atividades relativas á assistência e 

promoção social do município, desenvolvendo as ações no atendimento das 

necessidades sócio-econômicas locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – 

SEMDE 

Secretário: Asterval Antônio Altoé 

 

Endereço: Rua Adelino Lubiana, 142, Centro - CEP: 29720-000 

CNPJ: 04.217.786/0001-54 

Informações sobre Atendimento: 

Segunda à quinta feira - das 08:00 às 17:00 horas 

Sexta – feira das 07:00 às 13:00 horas  

E-mail: semude51@hotmail.com 

Telefone Fixo(s): (27)3744-5214  Ramal: 215 

Competências: 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico é um órgão ligado 

diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo com âmbito de ação 

o planejamento, a coordenação e o controle das atividades relativas a indústria 

e comércio, construção, conservação, fiscalização de obras e posturas, 

produção de artefatos de cimento, conservação de parques, jardins, praças de 

esportes, feiras livres, onde exercerá suas atividades através das áreas de 

Planejamento Urbano, indústria e Comércio e Obras e serviços urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – SEMA 

Secretário: Jaleiquison Pinto Otto 

 

Endereço: Rua Adelino Lubiana, 142, Centro - CEP: 29720-000 

CNPJ: 04.217.786/0001-54 

Informações sobre Atendimento:  

Segunda à quinta - feira das 08:00 às 17:00 horas 

Sexta – feira das 07:00 às 13:00 horas  

E-mail: semaggl@hotmail.com 

Telefone Fixo(s): (27)3744-5214  Ramal: 214 

Celular(es): (27)99926-1753 

Competências: 

Á Secretaria Municipal de Agricultura compete planejar, coordenar, controlar e 

executar as atividades inerentes á agricultura e a pecuária, executa suas 

atividades através do órgão denominado Departamento de Agricultura que tem 

como objetivo a elaboração de planos e projetos de extensão rural e incentivo 

aos pequenos e médios produtores e pela organização de programas de 

comercialização dos produtos produzidos pela zona rural do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA 

Secretário: Jaleiquison Pinto Otto 

 

Endereço: Rua Adelino Lubiana, 142, Centro - CEP: 29720-000 

CNPJ: 04.217.786/0001-54 

Informações sobre Atendimento:  

Segunda à quinta - feira das 08:00 às 17:00 horas 

Sexta – feira das 07:00 às 13:00 horas  

E-mail: mambientepmgl@hotmail.com 

Telefone Fixo(s): (27)3744-5214   Ramal: 215 

Celular(es): (27)99926-1753 

Competências: 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem como objetivo planejar, 

coordenar, controlar e executar as atividades inerentes ao Meio Ambiente, e 

exercer suas atividades através do Departamento de Meio Ambiente que tem 

por competência estabelecer diretrizes destinadas a melhoria das condições 

ambientais do Município, proteger a fauna e flora, tem a gestão de suas 

atividades processadas através das áreas de Educação Ambiental; Projetos e 

Normas Técnicas; Controle de Qualidade Ambiental; Área de Fiscalização 

Ambiental e Licenciamento e Área de Monitoramento de Ecossistema. 

 


