
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E 

TURISMO – SMACT 

 

Compete à Secretaria Municipal de Administração, Cultura e Turismo 

promover políticas de incentivo e preservação à cultura do Município, 
em suas diversas formas de manifestação e suas múltiplas linguagens 

artísticas, proporcionando meios para sua difusão na comunidade. 

Promover a manutenção dos equipamentos culturais do Município e 
buscar meios necessários à manutenção e ampliação do acervo 

documental, catalogando e registrando a história cultural da cidade. 

Administrar a Biblioteca Municipal, e os Centros de Cultura. A 
Secretaria de Cultura possui um calendário de eventos que inclui as 

tradicionais festas da Cidade, além de dá apoio a festas do interior do 
Município e a diversos eventos culturais. 

E-mail: administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br e 

turismo.pmcc@gmail.com  

Endereço: Av. José Grilo, n. 426, Centro  

Horário de atendimento: 07h às 13h 
Telefone: (28) 3547 1101 – Ramal 205 e 210 

 
Departamentos e/ou Setores vinculados 

  
Departamento de Recursos Humanos 

Telefone: (28) 3547- 1356 / 3547 1101 - Ramal 218 
e-mail corporativo: rh@conceicaodocastelo.es.gov.br  

Setor de Licitação 

Telefone: (28) 3547- 1101 - Ramal 211 
e-mail corporativo: pmcc.licita@gmail.com  

Setor de Contratos 

Telefone: (28) 3547- 1101 -  Ramal 212 
e-mail corporativo: contratos.pmcc@gmail.com  

Setor de Compras e Patrimônio  
Telefone: (28) 3547- 1101 - Ramal 213 

e-mail corporativo: compras.pmcc@gmail.com  
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Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Conceição do 

Castelo - COMPDEC 

Telefone: (28) 3547 1101 
End: Avenida José Grilo, n. 426, Centro 

e-mail corporativo: defesacivil@conceicaodocastelo.es.gov.br 

 
Biblioteca Municipal “Professor Gilberto do Nascimento” 

Endereço: Av. José Grilo, n. 348, Centro 
Horário de atendimento: 7h às 13h 

e-mail: bpmconceicaodocastelo@hotmail.com , 
biblioteca.pmcc@gmail.com  

instagram: bpmconceicaodocastelo  
facebook: bibliotecagilbertodonascimentodeconceicaodocastelo  

 
  

COMO SOLICIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Sistema do Governo Digital  

O que é: O Sistema Governo Digital é um canal online oferecido pela 
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo/ES aos cidadãos e 

fornecedores onde está reunido, de forma simples e fácil, todos os 
serviços digitais disponibilizados, objetivando o empoderamento do 

cidadão, transparência e melhoria dos serviços públicos oferecidos à 
sociedade. Pelo canal Governo Digital, por meio da guia "Acesso do 

Cidadão", o usuário poderá realizar: 

• solicitações diversas; 

• assinatura de documentos; 

• consulta de processos e protocolos;  

• verificação da autenticidade de documentos, entre outras 
funcionalidades. 

Como acessar: Através do endereço 

eletrônico https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-
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digital.html#!/portal disponível no site do município de Conceição do 

Castelo.  

Requisitos: Realizar cadastro do usuário e, após login, selecioar o 

serviço desejado, conforme instruções no disponível em 
https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/colaborador_extern

o_api/get_manualExterno/1 . 

Tempo de Espera: Acesso imediato. 

Prazo Máximo: De acordo com o prazo estimado para o serviço na 

Carta de Serviços.   

Forma de Prestação: Online. 

Prioridades de Atendimento: De acordo com a ordem cronológica 

dos requerimentos. 

Consulta do Andamento: Através do Sistema Governo Digital e envio 
automático de aviso de andamento para o e-mail fornecido pelo usuário 

no momento do cadastro. 

Demais Informações: Secretaria/setor responsável pelo serviço - 

(28) 3547-1101. 
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