
 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Montalvânia 

 

 

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

 

Secretária: Andréa Lúcia Sena Ornelas 

Contatos: adm@montalvania.mg.gov.br 

Localização: Prédio da Prefeitura. Avenida Confúcio, 1.150. Centro 

Fone: (38) 3614-1537. 

Atendimento: De segunda a sexta-feira das 07h30 às 13h30. 

 

Competências: 

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos é o órgão de assessoramento ao Prefeito e de 

gestão de atividades relacionados com administração e recursos humanos. 

 

 

SAÚDE 

 

 

Secretário: José Afonso Filogônio Ferreira 
Contatos: saude@montalvania.mg.gov.br 

Localização: Avenida Da Vincce, . Centro. 

Fone: (38) 3614-1449 

Atendimento: De segunda a sexta-feira das 07 às 14 horas. 

 

Competências: 

A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão de assessoramento ao Prefeito e de planejamento, coordenação, 

controle e execução das atividades do Município relacionadas com a saúde. 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

Secretária: Hozana Peixoto Salles Marinho 

Contatos: educacao@montalvania.mg.gov.br 



Localização: Prédio do Centro Educacional “José Aldo dos Santos”. Av. Santos Dumont, s/n. Monte Lopino. 

Bairro São José. 

Fone: (38) 3614-1255 

Atendimento: De segunda a sexta-feira das 07h30 às 13h30. 

 

Competências: 

A Secretaria Municipal de Educação é o órgão de assessoramento ao Prefeito e de planejamento, coordenação, 

controle e execução das atividades do Município relacionadas com a educação. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Secretária: Maria de Jesus Rocha 

Contatos: acaosocial@montalvania.mg.gov.br 

Localização: Rua Voltaire, 111. Centro. 

Fone: (38) 3614-1356 

Atendimento: De segunda a sexta-feira das 07h30m às 13h30. 

 

Competências: 

Esta secretaria tem como competência implantar as políticas públicas de Assistência Social, buscando a inclusão e 

promoção social das famílias; planejar e coordenar programas, projetos, serviços, ações de proteção social básica 

aos usuários da Assistência Social; desenvolver programas e projetos destinados à criança, adolescente, adulto, 

idoso; apoiar a política de atendimento aos jovens autores ou envolvidos em atos infracionais, visando a sua 

proteção e as garantias dos seus direitos fundamentais; coordenação, execução e manutenção dos programas de 

transferência de renda mínima do Governo Federal; prestar suporte técnico administrativo aos Conselhos 

Municipais vinculados a esta secretaria. 

 

FAZENDA 

 

Secretária: Idalina Guedes Ferreira 

Contatos: fazenda@montalvania.mg.gov.br 

Localização: Prédio da Prefeitura. Avenida Confúcio, 1.150. Centro 

Fone: (38) 3614-1537. Ramal 25 

Atendimento: De segunda a sexta-feira das 07h30 às 13h30 

 

Competências 

 



Constam das atribuições da secretaria de finanças: o gerenciamento e controle da arrecadação orçamentária 

municipal, elaborar políticas tributárias, promover meios de cobrança amigável e judicial da dívida ativa, 

participar e coordenar a elaboração do plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias, executar e 

acompanhar os Orçamentos Anuais, manter registros contábeis atualizados, dentre as suas atribuições constam 

ainda, atender as solicitações da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas. 

 

TRANSPORTES 

 

Secretário: Jéferson Vieira Rocha 

Contatos: transportes@montalvania.mg.gov.br 

Localização: Av. Santayana, s/n. Centro. 

Fone: (38) 3614-1939 

Atendimento: De segunda a sexta-feira das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. 

 

Competências: 

A Secretaria Municipal de Transportes é o órgão de assessoramento ao prefeito e de planejamento, execução, 

coordenação, controle e avaliação das atividades do município, relacionadas com o transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


