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Prefeitura Municipal 

Prefeito Municipal 

Marcelo Vieira Vitorazzi 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: prefeito@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

 

Vice-Prefeito Municipal 

Sebastião Bento da Silva 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: prefeitura@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

 



Gabinete do Prefeito: 

A Chefia de Gabinete é o órgão de assessoramento direto do prefeito municipal 

e tem por finalidade: organizar e coordenar o relacionamento político do prefeito 

municipal, com as autoridades públicas e empresariais municipais, estaduais e 

federais; comandar e controlar as atividades administrativas dos setores e 

assessorias diretamente subordinados ao Gabinete do Prefeito; realizar as 

atividades de relações públicas da prefeitura municipal para com os munícipes; 

prestar assistência ao prefeito municipal em suas relações políticas e 

administrativas com a Câmara de Vereadores do município e demais 

autoridades políticas; acompanhar a tramitação e a agilização de processos, 

programas e projetos, de interesse da municipalidade; desempenhar outras 

atividades correlativas. 

Unidades Subordinadas: 

Chefe de Gabinete: Adevilson de Oliveira Martins 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: gabineteprefeito@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

Assessoria Jurídica  

Responsável: Fabiola Cordeiro de Oliveira Silva 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: juridico@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

Departamento de Licitação 

Responsável: Arthur Pereira Loures de Laet 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: licitacao@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h das 13h às 17h. 

Controle Interno 

Responsável: Duilho Rabelo Boascivis 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: controleinterno@lambaridoeste.mt.gov.br 



Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h das 13h às 17h. 

Departamento de Esporte 

Responsável: Sidney Targa 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: esporte@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
Compete à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento as seguintes 

atividades: Executar as atividades de coordenação e planejamento 

administrativo; Executar o controle, o recrutamento e a seleção de pessoal por 

meio de concurso público, promover o controle de frequência e a escala de férias 

dos servidores públicos municipais: Elaborar a folha de pagamento de pessoal e 

encaminhar ao setor competente para pagamento: Promover o levantamento de 

dados e participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e do Orçamento Anual, juntamente com a Secretaria Municipal 

de Finanças: Acompanhar, fiscalizar e auxiliar os demais departamentos no 

cumprimento das normas estabelecidas peia Lei Complementar n° 101/2000, 

que trata da Responsabilidade Fiscal; Aplicar penalidades de advertência 

disciplinar e suspensão temporária de servidores na ocorrência de infração ás 

normas do Estatuto dos Servidores. 

Secretário: Rodrigues de Souza Bortolozzo 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: prefeitura@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

Unidades Subordinadas: 

Departamento de Recursos Humanos 

Responsáveis: Gislei da Rocha Lopes e Regina de Souza Bortolozzo 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: rh@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 



Alimentador do Sistema APLIC 

Responsável: Emerson Gonçalves Mendes 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: aplic@lambaridoeste.mt.gov.br  

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

Contabilidade 

Responsável: Luciana Batista da Silva 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: contabilidade@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

Departamento de Convênios e Contratos 

Responsável: Marcos Vinicius de Morais Angola 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: convenios@lambaridoeste.mt.gov.br ou 

geobras@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

Detran 

Responsável: Sirlene de Santana Mendonça 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: detran@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

Cartório Eleitoral / Posto de Identificação 

Responsável: Maria Lindinalva de Assis Ribeiro 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: cartorioeleitoral@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Francisco Moreira Neto, S/N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 



Secretaria Municipal de Finanças 
Compete â Secretaria Municipal de Finanças as seguintes atividades: promover 

o empenho prévio das despesas e o empenho normal para as aquisições e 

contratações em obediência à Lei n° 4.320/64. depois de verificada a 

regularidade dos processos de licitação ou de contratação ou aquisição direta 

nos termos da Lei n° 8.666/93; elaborar os balancetes mensais e o Balanço Geral 

do município e encaminha-los para a câmara municipal e para o Tribunal de 

Contas dentro do prazo legal estabelecido: promover o registro cadastral de 

todos os contribuintes municipais: executar e acompanhar a execução do 

orçamento anual do município. solicitando, sempre que necessário, as 

suplementações devidas; promover o cadastramento de todos os imóveis do 

município e manter o cadastro sempre atualizado para fins de cobrança do IPTU; 

efetuar a emissão e a cobrança dos impostos a cargo do município, Inscrevendo 

em dívida ativa os impostos não recolhidos no prazo estipulado, encaminhando-

os à Procuradoria Geral do município para as outras providências cabíveis; emitir 

alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de 

prestação de serviços, bem como de habite-se de novos prédios; determinar ao 

setor competente a realização de pagamentos mediante apresentação de notas 

fiscais ou de recibo de prestação de serviços. devidamente atestados pelo 

responsável da área: promover a movimentação das contas bancárias da 

prefeitura municipal e o controle dos saldos em conjunto com a tesouraria do 

município; aplicar e fazer cumprir as disposições do Código Tributário do 

Município; promover a arrecadação de tributos e impostos municipais utilizando-

se de mecanismos modernos e eficientes; exigir a elaboração e a apresentação 

dos balancetes mensais e do balanço geral sempre dentro do prazo legal, 

juntamente com a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; 

realizar estudos para viabilização do aumento de arrecadação própria do 

município, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento. 

Secretário de Finanças: Denilson Vittorazzi de Souza 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: financeiro@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

Unidades Subordinadas: 

Departamento de Compras 

Responsável: Caroline Beatriz dos Reis 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: compras@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 



Tesouraria  

Responsável: Elianys Peterle 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: tesouraria@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

Departamento de Tributos 

Responsável: Raquel Maria de Souza 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: tributos@lambaridoeste.mt.gov.br  

Endereço: Francisco Moreira Neto 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Secretaria Municipal de Saúde 
São atribuições da Secretaria Municipal de Saúde: executar programas e 

projetos de atividades dê nutrição, de assistência médica e odontológica: 

desenvolver e executar programas de saúde preventiva por meio de cursos e 

campanhas educativas a população e nas escolas: realizar campanhas 

periódicas de vacinação no município acompanhando. O modelo oferecido pelo 

Ministério da Saúde; prestar serviços de medicina curativa nos casos de acidente 

ou nas urgências e emergências que ocorrerem, Fiscalização e controle sanitário 

das zonas rural e urbana, providenciar atendimento em domicilio para pacientes 

quando os hospitalares e médicos não forem o suficiente. promover campanhas 

de saúde visando reduzir e eliminar os grupos de riscos de doenças contagiosas 

e sexualmente transmissíveis por intermédio de seus programas: promover e 

acompanhar os serviços da medicina preventiva por intermédio dos programas 

de saúde da família. tanto na zona urbana como na zona rural; realizar estudos 

estatísticos da evolução de doenças contagiosas e sexualmente transmissíveis. 

buscando soluções para os casos específicos; desempenhar outras atividades 

correlatas. 

Secretária: Tais Tosta Vitorazzi Magosso 

Telefone: (65) 3228-1350 

E-mail: saude@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cabaçal, S/N, Centro 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 



Unidades Subordinadas: 

Unidade Básica de Saúde I – Joaquim Bartolomeu Pessoa 

Responsável: Danubia Ribeiro Rocha 

Telefone: (65) 99625-6696 

E-mail: epidemiologialambari@gmail.com 

Endereço: Rua 07 de Setembro, n° 3266, Centro 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Unidade Básica de Saúde Planalto II – Geraldo Castellan  

Responsável: Solaine Bento Vitorazzi 

Telefone: (65) 99643-0853 

E-mail: saudereglambari@hotmail.com 

Endereço: Avenida Boa Vista, S/N, Ciderlândia 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Posto de Saúde São José do Pingador 

Responsável: Solaine Bento Vitorazzi 

Telefone: (65) 3228-1350 

E-mail: saude@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Distrito de São José do Pingador, S/N 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Farmácia Básica  

Responsável: Franciele Martins Cardoso 

Telefone: (65) 3228-1350 

E-mail: farmacialambari@gmail.com 

Endereço: Avenida Boa Vista, S/N, Centro 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Agente Comunitária de Saúde 

Responsáveis: Enfermeira Solaine – Zona Rural 

Enfermeira Claúdia – Zona Urbana 

Telefone: (65) 3228-1350 

E-mail: saude@lambaridoeste.mt.gov.br 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 



Pronto Atendimento 

Telefone: (65) 99681-5061 

E-mail: saude@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua 07 de Setembro, n° 3266, Centro 

Horário de Funcionamento: 24 horas 

Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social 
Compete â Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social: prestar 

serviços de assistência a população carente do município por meio dos 

programas de cunho social: desenvolver e executar programas de assistência 

ao trabalhador, aos migrantes e a população carente do município; exercer a 

coordenação das ações dos órgãos públicos e entidades privadas imbuídos na 

solução de problemas sociais da comunidade: fiscalizar a aplicação dos recursos 

municipais transferidos a instituições sem fins lucrativos e de caráter social: 

fomentar a formação de grupos comunitários e a Integração de associações 

comunitárias; criar condições e oferecer alternativas de renda e emprego a 

população de baixa renda, de forma a proporcionar a integração desse segmento 

social na rede de produção e distribuição de bens e serviços; manter atualizado 

o Cadastro de Famílias Carentes do município para garantir a concessão de 

benefícios ás pessoas realmente necessitadas: auxiliar as ações do PROCON 

no tocante ao atendimento público: desenvolver outras tarefas afins. 

Secretária: Elaine Duarte Vitorazzi 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: sempas@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolandia, S/N, Centro 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

Unidades Subordinadas: 

Conselho Tutelar 

Responsável: Marcilene Alves Faria Coelho 

Telefone: (65) 99639-9050 

E-mail: conselhotutelar@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolandia, n° 04, Centro 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h, e das 13h às 17h 

(Plantão 24 horas) 

 



Centro de Referência e Assistência Social – CRAS 

Responsável: Fabiana Jean da Silva 

Telefone: (65) 99616-5976 

E-mail: sempas@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Avenida Boa Vista, S/N, Centro 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Secretaria Municipal de Educação 
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura é o órgão incumbido de: instalar 

e manter em perfeito funcionamento os estabelecimentos de ensino da rede 

municipal; elaborar o Plano Municipal de Educação, acompanhar a sua aplicação 

no decorrer do período, promovendo as adequações necessárias para a 

obtenção dos seus objetivos; programar e executar a política educacional do 

município em todas as suas atividades; ofertar a Educação Básica nas 

modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de jovens e 

adultos, conforme estabelece a Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

Nacional, visando â preparação para novas formas de relações sociais, políticas 

e tecnológica; realizar estudos e pesquisas pedagógicas para o desenvolvimento 

do ensino municipal; oferecer atendimento no ensino fundamental da rede 

municipal, por meio de programas suplementares de material didático-

pedagógico; transporto escolar e alimentação, nos termos da legislação vigente: 

desenvolver, organizar e manter as instituições oficiais de seu sistema de ensino, 

integrando-as ã política e aos planos educacionais do Estado e da União: 

elaborar a Proposta Anual de Gestão, o Relatório Anual de Atividades e a 

Proposta Orçamentária da secretaria: elaborar e apresentar regularmente os 

registros contábeis e os demonstrativos gerenciais e de despesas, relativos aos 

recursos repassados ou recebidos pela secretaria: zelar pela aplicação correta 

dos recursos destinados ao FUNDES: implantar e manter atualizado o Banco de 

Dados Estatísticos da Educação contendo informações de toda a rede municipal 

de ensino; coordenar o funcionamento das Bibliotecas Municipais. elaborar 

programas que facilitem o acesso de todas as crianças e adolescentes ã escola. 

seja urbana ou rural, adotando, sempre que possível, a nucleação dessas 

escolas; promover ações e programas que possibilitem a habilitação dos 

professores leigos ou não qualificados com a formação em magistério. dentro 

das exigências do FUNDEF e do FUNDEEI, para que os mesmos possam 

submeter-se a concurso público: acompanhar a execução orçamentária do 

município para assegurar a aplicação mensal dos recursos destinado ã 

educação conforme preceitos constitucionais: formular projetos visando captar 

recursos financeiros do Estado e da União, bem como de organizações nacionais 

e internacionais para as finalidades do ensino; exercer o controle orçamentário 

no âmbito da secretaria: efetuar o planejamento global das atividades anuais e 

plurianuais e outras atividades correlatas; exercer outras atividades correlatas. 



Secretário: Jonas José Vittorazzi 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: educacao@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Unidades Subordinadas: 

Escola Municipal Fernão Dias Paes 

Responsável: Aline Batista de Souza 

Telefone: (65) 99943-1345 

E-mail: emfernaodiaspaes@gmail.com 

Endereço: Distrito de São Jose do Pingador, S/N 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Escola Municipal de Educação Infantil Emma Dellaparte Vitorazzi 
Responsável: Luísa Martins da Cruz 

Telefone: (65) 99681-1584 

E-mail: educacao@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Avenida Boa Vista, S/N, Centro 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Escola Municipal Professor Luiz Carlos Alves da Cruz 

Responsável: Luciene Gil dos Santos 

Telefone: (65) 3228-1092 

E-mail: escolaprofluizcarlos@hotmail.com 

Endereço: Avenida Isidio Targa, S/N, Ciderlândia 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Escola Municipal Expedito Barbosa da Silva 

Responsável: Sandra Maria Novais Sversuti 

Telefone: (65) 99810-8826 

E-mail: expeditobarbosa029@gmail.com 

Endereço: Comunidade Boa União, S/N  

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 



Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Promover a recuperação de bens móveis de madeira e executar serviços de 

pintura em geral, inclusive nos veículos da prefeitura municipal; desenvolver 

orçamentos de obras públicas, fiscalizar os projetos terceirizados e os 

desenvolvidos e aprovados pela secretaria de governo municipal, bem como as 

obras executadas por empresas contratadas pelo município: exercer o controle 

orçamentário no âmbito da secretaria; administrar a fabricação e transformação 

de matérias-primas para aplicação em obras públicas: realizar a ampliação e 

manutenção da iluminação pública de responsabilidade do município; promover 

e acompanhar a implantação das normas, dos planos e dos projetos de 

urbanismo; executar os serviços de limpeza pública e coleta de lixo: realizar 

trabalhos topográficos indispensáveis à execução de obras e serviços públicos; 

orientar e controlar a execução dos planos de urbanização, primando pelo 

cumprimento da legislação urbanística do município; promover o emplacamento 

das casas e edifícios, bem como dás praças e logradouros públicos; elaborar 

projetos de ordenamento e disciplinamento do trânsito dentro das normas do 

CONTRAN; elaborar estudos tarifários para os serviços de transportes coletivos, 

táxi e transportes individuais de passageiros; promover o gerenciamento e a 

fiscalização do trânsito e dos transportes urbanos; gerenciar os terminais 

rodoviários de passageiros; disciplinar os horários para os serviços de carga e 

descarga de mercadorias no centro da cidade e fixar a tonelagem máxima 

permitida para a circulação de veículos nas vias públicas da área central; 

determinar os itinerários e os pontos de parada dos ônibus coletivos, dos táxis e 

das motos - táxis: aprimorar, implantar e manter os sistemas de sinalização, 

controle e apoio ao trânsito; formular projetos para captar recursos financeiros 

do Estado, bem como de organizações nacionais e internacionais; promover 

constantemente a modernização técnica por meio de estudos para 3 melhoria 

dos serviços oferecidos pela secretaria e desempenhar outras atribuições 

correlatas. 

Secretário: Valdenir Luiz da Silva 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: infraestrutura@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Francisco Moreira Neto, S/N, Boa Esperança 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Unidades Subordinadas: 

Departamento de Viação e Obras 

Responsável: Rafael Pinheiro Campos 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: infraestrutura@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Francisco Moreira Neto, S/N, Boa Esperança 



Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Departamento de Água e Esgoto 

Responsável: Agnomar Pereira da Silva 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: dae@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Francisco Moreira Neto, SN, Centro 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Departamento de Engenharia 

Responsável: Gesley Alvares Ferreira 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: infraestrutura@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

Transportes e Frotas 

Responsável: Valdinei Vittorazzi Vieira 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: infraestrutura@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Francisco Moreira Neto, S/N, Boa Esperança 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; desenvolver e 

executar projetos e programas que visem o aumento qualificado da produção e 

comercialização agrícola e da pecuária do município, bem como de outras 

espécies de animais; desempenhar atividades de fomento à agricultura e à 

pecuária, coordenar a política do abastecimento do mercado interno de gêneros 

alimentícios; elaborar e implantar projetos de cunho coletivo nas áreas de 

agricultura e de pecuária familiares; implantar, desenvolver. acompanhar e 

fiscalizar as campanhas de vacinação contra a Febre Anosa e outras doenças 

animais e da lavoura; incentivar e coordenar a política agroindustrial do município 

buscando sempre o bom relacionamento com os sindicatos e entidades de 

classes, como também. preservação e ampliação de empresas e polos 

económicos; aperfeiçoar e a ampliar as relações do município com empresários 

e entidades públicas e privadas, em nível local, nacional e internacional; apoiar 

a comunidade empresarial por meio de planos, programas, projetos, 

Informações, pesquisas e estudos; estabelecer convênios de cooperação nas 

áreas cientificas, tecnológicas, de promoção econômica. de gasto empresarial e 



profissionalização da mão de obra com instituições e entidades nacionais e 

internacionais; realizar o planejamento operacional e a execução da política de 

desenvolvimento econômico no município;  incentivar o aproveitamento dos 

recursos hídricos e ecológicos para a geração de energia elétrica; auxiliar na 

fiscalização do cumprimento das normas que disciplinam a comercialização de 

produtos tóxicos no município elaborar projetos e programas que visem o 

desenvolvimento sustentável do município; executar outras atividades correlatas 

e afins. 

Secretário: Adelson de Jesus Santana 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: agricultura@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Francisco Moreira Neto, SN, Centro 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

Secretaria Municipal de Governo 
Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades quanto à 

orientação das ações políticas do Governo Municipal na execução do programa 

de governo e nas relações com a sociedade; Planejar, organizar, dirigir, 

coordenar e controlar, com a participação dos órgãos e entidades da 

Administração Pública, as políticas de mobilização social; Planejar, organizar, 

dirigir, coordenar e controlar as atividades de eventos, campanhas e promoções 

de caráter público, de interesse social, bem como, a divulgação das realizações 

da Administração Municipal em todas as áreas e níveis; Efetivar a comunicação 

dos programas, projetos e ações governamentais e a promoção da veiculação 

da publicidade obrigatória, bem como, a manutenção e alimentação de dados e 

informações do site oficial da Internet; Executar as atividades de cerimonial 

público e da condução da organização de eventos e solenidades do Poder 

Executivo Municipal, garantindo a qualidade e o cumprimento do protocolo 

oficial; Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar a execução de 

convênios firmados com Órgãos Federais e Estaduais, bem como, entidades 

governamentais e não governamentais nas áreas de sua competência; 

Desenvolver outras atividades destinadas  consecução de seus objetivos. 

Secretário: Claudemir Rodrigues Jovano 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: governo@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 



Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
A formulação das diretrizes de promoção das políticas públicas para a cultura e 

o turismo e a identificação, captação, seleção e divulgação de oportunidades de 

investimentos para esses segmentos no Município; O planejamento e a 

coordenação de execução de atividades que visem o desenvolvimento cultural e 

artístico e a preservação e revitalização do patrimônio histórico do Município; A 

implementação das medidas formais e de gestão previstas no Plano Nacional de 

Cultura, de que trata a Lei Federal n. 12.343, de 2 de dezembro de 2010, e a 

formulação, coordenação, controle, execução e atualização de disposições do 

Plano Municipal de Cultura; O planejamento, a avaliação e a coordenação da 

execução de projetos, eventos e atividades de incentivo de promoção de 

atividades culturais e turísticas no Município; O incentivo ao desenvolvimento de 

atividades culturais e artísticas em suas manifestações populares, apoiando sua 

promoção e produção, distinguindo os valores regionais; O fomento e a 

assistência técnica à instalação de empreendimentos que visem a valorização 

do potencial cultura, turístico e do ecoturismo, bem como a apropriação de 

estratégias para a implementação dessas atividades no Município; O 

planejamento e a coordenação das ações voltadas à captação de recursos para 

financiamento de projetos relativos ao desenvolvimento turístico e cultural no 

Município, junto a organismos nacionais e internacionais; A formulação e a 

realização de pesquisas junto às fontes primárias e secundárias para o 

levantamento de informações e procedimentos normativos voltados para o 

desenvolvimento de atividades culturais, artísticas e turísticas; A implantação e 

manutenção de divulgação turístico-cultural do Município, mediante o 

estabelecimento de estratégias de comunicação e promoção de eventos, 

projetos e demais manifestação ligadas à cultura, às artes e ao turismo; A 

organização de calendários de eventos de interesse cultural, artístico e turístico 

a serem realizados no Município, bem como a elaboração de material informativo 

para promoção e divulgação a empreendedores, órgãos e entidades e ao público 

em geral; A manutenção de postos para prestação das informações para 

divulgação dos atrativos turísticos e culturais e serviços do Município; A gestão 

dos fundos municipais que recebem recursos destinados ao desenvolvimento 

das atividades de incentivo e promoção da cultura e do turismo no Município. 

Secretário de Turismo e Cultura: Gercilio Mendes da Silva 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: turismo@lambaridoeste.mt.gov.br 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 

 

 



Lambari-Previ – Previdência Social 
Se destina a assegurar aos servidores do Município de Lambari D’ Oeste e a 

seus dependentes, na conformidade da presente Lei, prestações de natureza 

previdenciária, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam 

cessarem seus meios de subsistência. 

Responsável: Neliton da Silva Mota 

Telefone: (65) 3228-1178 

E-mail: lambari.previ@hotmail.com 

Endereço: Rua Cidrolândia, nº 300N, Centro. 

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 07h às 13h. 


