
 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Confins - MG 
 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
 

Débony Caroline da Silva                             

 

APRESENTAÇÃO:                                                     

A Secretaria Municipal de Assistência Social. Trabalha desenvolvendo programas, projetos, 

serviços e benefícios sócio assistenciais destinados aos segmentos populacionais destinatários da 

Política de Assistência Social. Tem a missão de implementar políticas públicas no âmbito da 

assistência social, visando a garantia de direitos e a promoção do desenvolvimento humano na 

perspectiva da universalização dos direitos e da redução das desigualdades sociais no universo da 

família e da sociedade. 

Endereço: 

Rua: São José N°: 287 – Bairro: Centro CONFINS/MG  CEP: 33500.000 

Telefone: (31)3665-6528 

Horário de Funcionamento: 8:00 às 17:00 horas 

E-mail: assistenciasocial@confins.mg.gov.br 

 

Secretaria de Administração 
 

Júnia Mara do Vale 

 

A Secretaria de Administração tem por finalidade planeja, coordena e executa os sistemas de 

administração. Ela atua no uso de bens e equipamentos; no tombamento, registro, inventário e 

conservação de bens móveis e imóveis; na comunicação administrativa, no arquivo, documentação 

e telefonia; entre outros. 

Também é sua atribuição cuidar de toda a parte dos Recursos Humanos, além de atuar no 

recrutamento, seleção, treinamento e pagamento dos profissionais do município. 

Além disso, coordena a formulação do plano de ação do governo municipal e dos programas da 

secretaria. Outra função é assessorar os órgãos da prefeitura em assuntos administrativos. 

Promove ainda a inspeção da saúde dos servidores para efeito de admissão, licença, aposentadoria, 

entre outros, e divulga técnicas e métodos de segurança e Medicina do Trabalho na prefeitura. 

Endereço: 

Rua: Gustavo Rodrigues N°: 265 – Bairro: Centro CONFINS/MG – CEP: 33500.000 

Telefone: (31)3686-2214 

Horário de Funcionamento: 8:00 às 17:00 horas 

E-mail: administracao@confins.mg.gov.br 

 

  

Secretaria de Cultura e Turismo 
Denise Damaris da SilvaAPRESENTAÇÃO 

A Secretaria de Cultura e Turismo é a responsável pela condução da política municipal da cultural e 



do turismo no município de Confins, atuando de forma integrada com a sociedade e outras 

instâncias da administração pública para a ampliação, manutenção e fortalecimento da cultura e do 

turismo municipais. 

Endereço 

Rua: São José  Nº 287   Bairro: Centro CONFINS/MG – CEP: 33500-000 

Telefone: (31)3686-0362 

E-mail: cultura@confins.mg.gov.br 

Horário de Funcionamento: 8:00 às 17:00 horas 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo 
Rodrigo Costa Andrade 

 

APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo tem como finalidade planejar, 

organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do município, 

relativas à promoção e ao fomento da indústria, do comércio, do turismo e dos serviços para a 

gestão e desenvolvimento de sistemas de produção, transformação, expansão e distribuição, além do 

assessoramento ao chefe do Poder Executivo em assuntos de sua competência. 

Endereço: 

Rua: São José  Nº 287   Bairro: Centro CONFINS/MG – CEP: 33500-000 

Telefone: (31)3686-0304 

E-mail: Desenvolvimento@confins.mg.gov.br 

Horário de Funcionamento: 8:00 às 17:00 horas 

 

Secretaria de Educação 
Márcia Luiza da Silva Costa 

 

APRESENTAÇÃO 

A Secretaria de Educação (Sedu) educa e capacita os seus alunos por meio de valores humanos, a 

fim de que sejam conhecedores de princípios que vão além do ensino científico. Entre suas funções 

está inspecionar as unidades de ensino, garantindo a organização, coordenação, controle e seu 

funcionamento seguro e bem realizado. 

Além disso, é de sua competência a elaboração de projetos pedagógicos ampliados, capazes de 

mobilizar não só os alunos enquanto presentes em sala de aula, mas como agentes atuantes nas 

comunidades. 

O Plano Municipal de Educação tem como objetivo aumentar o nível de escolaridade da população, 

por meio da melhoria da qualidade do ensino e com a garantia de acesso e permanência dos alunos 

em sala de aula. 

Rua: Gameleira N°: 1021  – Bairro: Centro CONFINS/MG – CEP: 33500.000 

Telefone: (31)3686-2116 

Horário de Funcionamento: 8:00 às 17:00 horas 

E-mail: educacao@confins.mg.gov.br 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
Paulo Teodoro 

 

APRESENTAÇÃO: 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade tem por finalidade articular a 

definição e a implementação das políticas de meio ambiente do Município, de forma integrada e 

intersetorial. 

Endereço: 

Rua: São José  Nº 287   Bairro: Centro CONFINS/MG – CEP: 33500-000 



Telefone: (31)3686-0304 

E-mail: meioambiente@confins.mg.gov.br 

Horário de Funcionamento: 8:00 às 17:00 horas 

 

 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
Cleisson Veloso Pereira 

 

APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer tem por finalidade coordenar a formulação e a execução 

das políticas do esporte e lazer do Município. 

Endereço 

Rua: Gameleira N°: 1017 – Bairro: Centro CONFINS/MG – CEP: 33500.000 

Telefone: (31)3665-6439 

E-mail: esporte@confins.mg.gov.br 

Horário de Funcionamento: 8:00 às 17:00 horas 

 

Secretaria Municipal de Fazenda 
Valter Zaqueu da Silva 

 

APRESENTAÇÃO: 

A Secretaria Municipal de Fazenda tem por finalidade planejar e coordenar a política fazendária 

municipal, estabelecendo programas, projetos e atividades relacionadas com as áreas financeira, 

contábil, fiscal e tributária. 

Endereço 

Rua: Gustavo Rodrigues N°: 265 – Bairro: Centro CONFINS/MG – CEP: 33500.000 

Telefone: (31) 3686-0008 

E-mail: fazenda@confins.mg.gov.br 

Horário de Funcionamento: 8:00 às 17:00 horas 

 

Secretaria Municipal de Governo 
Diego Viana Silva 

 

APRESENTAÇÃO: 

Secretaria Municipal de Governo tem por finalidade coordenar as atividades de apoio às ações 

políticas do Poder Executivo Municipal. 

Endereço 

Rua: Gustavo Rodrigues N°: 265 – Bairro: Centro CONFINS/MG – CEP: 33500.000 

Telefone: (31)3686-2311 

Horário de Funcionamento: 8:00 às 17:00 horas 

E-mail: Gabinete@confins.mg.gov.br 

 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Gilmar Francisco Peixoto Moraes 

 

APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços tem por finalidade o planejamento, execução, 

coordenação, controle e avaliação das atividades relacionadas com a elaboração de projetos de 

engenharia, a execução e manutenção de obras viárias e de edificações públicas, a prestação de 

serviços de limpeza urbana, saneamento e iluminação pública. 

Endereço 

Rua:  Maria Rodrigues 636  – Bairro: Centro CONFINS/MG – CEP: 33500.000 



Telefone: (31)3686-1174 

E-mail: obras@confins.mg.gov.br 

Horário de Funcionamento: 8:00 às 16:00 horas 

 

 

Procuradoria Geral do Município 
Gustavo André Valadares 

 

APRESENTAÇÃO 

A Procuradoria Geral do Município tem por finalidade planejar, coordenar, controlar e executar as 

atividades jurídicas e correlatas de interesse do Município. 

Endereço: 

Rua: Gustavo Rodrigues N°: 265 – Bairro: Centro CONFINS/MG – CEP: 33500.000 

Telefone: (31)3686-2214 

Horário de Funcionamento: 8:00 às 17:00 horas 

E-mail: procuradoria@confins.mg.gov.br 

 

Secretaria Municipal de Saúde 
Gisele Cláudia Duarte 

 

APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Saúde tem por finalidade coordenar os programas, projetos e atividades 

voltados para a promoção do atendimento integral à saúde da população do Município, na condição 

de gestora municipal do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Endereço 

RUA GUSTAVO RODRIGUES, 143 – CENTRO – CONFINS  – CEP: 33500.000 

Telefone: (31)3686-6657 

E-mail: saude@confins.mg.gov.br 

Horário de Funcionamento: 8:00 às 17:00 horas 

 

Secretaria de Transportes 
Marcos Leles 

  

APRESENTAÇÃO 

A Secretaria de Transportes tem por função gerenciar as atividades relacionadas com a coordenação, 

planejamento, organização, execução e implementação das políticas e diretrizes da área de 

transporte de passageiros, dentro do Município, voltados à mobilidade da população das regiões 

urbana e rural, através dos meios de transporte público regulamentados e  também compreende em 

atender a demanda de transporte escolar municipal e universitário, e toda a demanda dos veículos 

oficiais. 

 Endereço 

Rua: Gustavo Rodrigues N°: 265 – Bairro: Centro CONFINS/MG –CEP: 33500.000 

Telefone: (31) 3686-6277 

E-mail: transporte@confins.mg.gov.br 

Horário de Funcionamento: 8:00 às 17:00 horas 


