Feito
com
diversas
Secretarias do Município
e participação técnica da
Organização
Panamericana da Saúde
(OPAS)/
Organização
Mundial da Saúde (OMS)
o Programa Bem-Estar da
Família tem a intenção
de
identificar
as
necessidades de todos os
membros de uma família,
apresentando ações e
serviços das áreas do
Governo Municipal, para
que
todos
possam
desfrutar
dos
seus
direitos.

Queremos
com
esse
programa
Criar
a
consciência de que as
pessoas
possuem
serviços
públicos
gratuitos
e
acessíveis
para todas as idades. As
propostas
estão
separadas por curso de
vida
para
crianças,
jovens, idosos, homens e
mulheres,
com
o
propósito
de
atendimento para todos.

De forma global pela realização de atividades que estimulem os
vínculos familiares e proporcionam orientações básicas quanto questões
de alimentação e cuidados com as crianças.

São Oficinas que funcionam no contraturno escolar voltadas para
crianças e adolescentes com pólos no Bairro dos Municípios e Barra.
Oficinas oferecidas: ballet, canto, ginástica rítmica, hip hop, informática
e inglês, teatro, teclado, violão, ukulelê, Robótica, Capoeira, patinação,
NENP e Surf.
Para se inscrever procure as secretarias dos polos ou as escolas
municipais. Telefone: (47) 3268-7659

Unidade
Especializada
de
atendimento
voltado
para
o
acompanhamento e oferta de especialidades médicas para as crianças e
adolescentes até 14 anos. Conta com equipe multiprofissional nas áreas
de fonoaudiologia, nutrição, psicologia, assistência social, psiquiatria,
neurologia ,exames de audiologia entre outros.
Para solicitar avaliação nas especialidades clínicas, procure atendimento
nas unidades de Estratégia de Saúde da Família do seu bairro.
Endereço: Rua Angelina - Bairro dos Municípios
Telefone: (47) 3360-8821
Atendimento ao Público: 7h às 19h (segunda a sexta-feira)

Esta atividade é realizada pelo CREAS - Centro de Referência de
Assistência Social e trabalha com as crianças até 12 anos conversando
de forma lúdica e divertida sobre formas de prevenção às violências no
geral.
O CREAS está localizado na Rua Iraque esquina com a Avenida Marthin
Luther King. Telefone para contato: 3398-2360.

O Conselho Tutelar atua na defesa das crianças e adolescentes que
estão em situação de violência ou negligência seja por omissão do
estado ou de seus pais e/ou responsáveis e cuidadores. O Conselho
Tutelar possui atendimento 24 horas por meio de Plantão.
Endereço: Rua: 600, nº 271 - Centro
Telefone: (47) 3267-7004
Plantão 24 horas: (47) 98863-7585

O Projeto Virando jogo busca inserir o esporte na vida das crianças que
mais necessitam, criando uma cultura de atividades nas áreas de
esporte e lazer. O projeto atende crianças entre 9 e 12 anos que se
destacam ou tem interesse por esportes.
Local :Escolas Municipais menos nas regiões agrestes.

Também conhecida como ID Jovem, é um documento que oferece
diversos benefícios aos jovens entre 15 e 29 anos como:
Meia entrada em cinemas, shows, teatros, jogos de futebol, e
quaisquer outras áreas culturais, como museus, parques naturais, etc.
Reserva de assentos em viagens interestaduais, 2 assentos com 100%
de gratuidade e 2 assentos com no mínimo 50% de gratuidade do
valor da passagem, sendo válidos ônibus, trens e barcos de classe
convencional.
Isenção em concursos públicos e vestibulares de universidades e
institutos federais, assim como qualquer cidadão cadastrado no
CadÚnico.
Esse programa é integrado ao Estatuto da Juventude e foi criado pelo
Governo Federal com o objetivo de beneficiar milhões de jovens
brasileiros de baixa renda.
Para ter acesso procure o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
e agende com o setor de Cadastro ùnico dos Programas
Sociais.
Para ter acesso ao documento do ID-Jovem
basta comparecer a qualquer CRAS do
município e solicitar o cadastramento.

Laboratório de Inovação que visa diagnosticar a vocação de cada um,
por meio do jogo (game) “Montando Sua Carreira”, para depois
segmentar em grupos de interesse a fim de realizar uma imersão
voltada ao desenvolvimento de ideias inovadoras para cada área
profissional.

Programa que oferta vagas de emprego orientado e com apoio técnico
para aqueles que querem conquistar seu primeiro emprego. O
programa atende adolescentes ou jovens entre 14 e 24 anos.
Para mais informações, pode-se inscrever nos processos seletivos do
Programa na Univali e nos CRAS mais próximo de sua residência.

Programa voltado para jovens de 15 a 29 anos, que promove por meio de
palestras motivacionais, encontros orientados para a sensibilização dos
jovens com relação a valorização da vida com foco na cidadania,
autorresponsabilidade, bondade, projetos de vida e apoio a jovens com
problemas de automutilação e ideação suicida.
Para mais informações entre em contato com o telefone do Abraço à
Vida: 99982-2322.

Programa voltado para alunos dos 8º e 9º anos que promove por meio
de palestras motivacionais, encontros orientados e sensibilização dos
adolescentes com relação a valorização da vida com foco na cidadania,
autorresponsabilidade, bondade e projetos de vida.
Para mais informações procure o Departamento Técnico-Pedagógico da
Secretaria Municipal de Educação pelo telefone: 3363-7144 ou pelo
telefone do Abraço à Vida: 99982-2322.

O Censo Jovem é uma estratégia de coleta de informações desenvolvida
pelo Departamento de Assistência à Juventude e Programa Bem-Estar
da Família com intenção de conhecer o jovem de balneário camboriú.
De forma online e presencial buscará informações dos jovens entre 15 a
29 anos, para criar uma proximidade entre esse público e a
administração pública.

O ACESSUAS-TRABALHO é um programa que estimulará e promoverá
ações e atividades para viabilizar a inserção das mulheres e outros
públicos prioritários, no mercado de trabalho, além da promoção de
acesso aos cursos profissionalizantes em diversas áreas. O ACESSUAS
possui uma equipe de profissionais que estão à disposição para melhor
orientá-los.
Cursos disponíveis: Cabeleireiro, manicure, culinária, panificação,
organização
de
eventos,
técnicas
de
garçom,
marcenaria,
empreendedorismo, depilação, design de sobrancelha, informática,
cuidador de idosos, Diaristas 5 estrelas, entre outras.
Procure maiores informações no CRAS - Centro de Referência de
Assistência Social mais próximo de sua residência e inscrevam-se nos
cursos e atividades do município.

Elas Reformam é um projeto voltado às mulheres que oferece curso
básico de capacitação em manutenção predial como resoluções básicas
de elétrica, hidráulica, alvenaria, assentamento cerâmico e pintura de
edificações. Podem se inscrever mulheres acima de 18 anos, com renda
familiar de até três salários mínimos, proprietárias ou possuidoras de
unidade habitacional que precise de reforma localizada no Loteamento
Jardim Denise, Bairro dos Municípios ou Bairro São Judas Tadeu.
Para mais informações, a interessada deverá
procurar o Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) Construindo
Cidadania ou o Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) Espaço Cidadão,
dependendo do bairro onde mora. Os CRAS
farão o encaminhamento das inscritas.

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde que visa
implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres uma
atenção humanizada à gravidez, ao parto e pós-parto, bem como
garantir às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento
saudável.
Para mais informações contacte o Hospital Municipal Ruth Cardoso pelo
telefone: (47) 3169-3700

Voltado à saúde da mulher, o NAM é uma unidade de referência para
gestação de alto risco, com atendimento pré-natal, puerpério (pósparto), prevenção do câncer de colo de útero e mama, colposcopia,
apoio ao climatério (menopausa) e planejamento familiar. Dispõe de
especialidades em ginecologia, mastologia, psicologia, enfermagem,
assistência social, endocrinologia e nutrição.
O NAM está localizado na Rua México, no Bairro das Nações. O telefone
de contato é o 3361-5482.

O Programa ABRAÇO à Mulher é uma iniciativa que cria uma nova
ferramenta para a proteção das mulheres vítimas de violência,
prestando
atendimento
24h,
com
assistência
jurídica,
acompanhamento psicológico, encaminhamentos a rede de apoio e a
grupos focais. Os atendimentos são anônimos e as mulheres recebem o
encaminhamento necessário como acolhimento na Casa de Passagem,
Hospital Municipal Ruth Cardoso, dentre outras ações para retirar as
vítimas dessa situação.
O ABRAÇO à Mulher atende em regime de plantão 24h pelo telefone
(47) 99982-1906, ou das 8h às 18h, na Rua 2850, nº 303, na Casa da
Mulher e do Voluntário

A Casa da Mulher e do Voluntariado é um lugar de crescimento
emocional, intelectual e cultural para os moradores de Balneário
Camboriú. O local oferece diversas oficinas nas áreas do Corpo, da Mente
e da Alma para todas as idades. As aulas são gratuitas e abertas aos
interessados. São cinco espaços de aula, três consultórios psicológicos,
um consultório de nutricionista, e um espaço de jogos.
Os interessados devem ser moradores de Balneário Camboriú e
comparecer na Rua 2850 n° 303 para preencher a ficha de inscrição.
Para mais informações, contacte pelo telefone: 3264-0192.

O Grupo Gentil homem acontece semanalmente no CREAS- Centro de
Referência Especializado de Assistência Social e promove orientações
para os homens sobre diversos temas relacionados ao rompimento dos
padrões de violência presente em suas vidas. Organizado por uma
equipe
multiprofissional
que
ao
perceber
necessidade
de
aprofundamento em terapias e atendimentos individualizados realiza os
devidos encaminhamentos para rede de atendimento à saúde.
O CREAS está localizado na Rua Iraque esquina com a Avenida Marthin
Luther King. Telefone para contato: 3398-2360.

A Saúde do Homem é um programa oferecido pelas Unidades Básicas
de Saúde a fim de facilitar e ampliar o acesso da população masculina
aos serviços de saúde. Anualmente, no mês de Novembro acontece o
mês de conscientização sobre os cuidados integrais com a saúde do
homem, onde são abordados saúde mental, infecções sexualmente
transmissíveis, doenças crônicas (diabetes, hipertensão) entre outros
pontos que devem ser sempre observados pela população masculina.
Para mais informações, procure a Unidade Básica de Saúde
mais próxima de sua residência.

O maturidade saudável visa promover a prática esportiva com
modalidades como handebol, basquete e vôlei, dança, jogos de mesa,
peteca, bocha, malha, atletismo, todas de forma adaptadas à idade.
Além disso o programa mantém núcleos de atividades especiais
destinados a hipertensos, diabéticos e deficientes físicos. O principal
objetivo é trazer melhorias na qualidade de vida, em especial para o
público com idade igual ou superior a 60 anos através da atividade
física.
Quer Conhecer mais? Entre em contato com a Fundação Municipal de
Esportes.
Endereço: Rua 2438 n° 146 - Centro ou pelo fone: (47)3360-0144

O NAI tem como objetivo proporcionar ao idoso um envelhecimento
saudável, ativo e garantir a inclusão social. Dispõe de equipe
multiprofissional com clínica geral, psiquiatria, psicologia, assistência
social, fisioterapia, terapia ocupacional e odontologia.
Para mais informações, pode-se dirigir ao NAI que está situado na Rua
Angelina - Bairro dos Municípios ou pelo telefone: (47) 3263-1278.

Grupo que tem por objetivo fazer com que as pessoas pensem mais leve,
através de uma alimentação mais saudável, práticas de atividades físicas
e o cuidado com a saúde emocional. O grupo se divide em dois
momentos: O primeiro é destinado a um passeio em pontos turísticos
da nossa região, onde é realizado alguma atividade física, conversa
informal e a apreciação daquele espaço. O segundo é realizado o grupo
terapêutico juntamente com as psicólogas Christina Barichello e Josiely
Bertollo, onde é trabalhado questões emocionais e é um momento de
reflexão e fala dos participantes.
Quer Participar? Procure a Casa da Mulher e do Voluntário.
Endereço: Rua 2850 n° 303 - Centro ou pelo fone: (47) 3264 - 0192

É um grupo destinado a pessoas que querem trabalhar sua mente, com
o objetivo de permanecer com o cérebro ativo. São realizadas atividades
de raciocínio lógico, atenção, concentração, memorização, espaço e
tempo, coordenação motora e raciocínio matemático.
Quer Participar? Centro de Convivência da Família
Endereço: Rua Itália n° 1059, Bairro: Nações
Fone: 3344-2559

O Baile do Amor é um baile com temáticas semanais que acontecem
um dia da semana das 14:00 às 17:00h n O objetivo dessa oficina é
promover a interação social e a convivência entre pessoas de diversas
idades. A prefeitura disponibiliza um ônibus para deslocamento de
todos que queiram participar.
Quer Participar? Procure a Casa da Mulher e do Voluntário
Endereço: Rua 2850 n° 303 - Centro
Fone: (47) 3264 - 0192

Esta atividade é realizada no CREAS - Centro de Referência de
Assistência Social e trabalha com os cuidadores e os idosos atendidos
pela equipe multiprofissional de assistentes sociais e psicólogos
ressignificando os projetos de vida e desconstruindo os a cultura da
violência em algumas famílias. O CREAS está localizado na Rua Iraque
esquina com a Avenida Marthin Luther King. Telefone para contato:
3398-2360.

A empresa Ambiental em parceria com a Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú, ofertam aos usuários, serviços de coleta de
resíduos, serviços gerais de limpeza, além de zelar pelo bem estar e
saúde da população. A coleta do resíduo sólido comum é realizada três
vezes por semana nos bairros, e com agenda, a coleta de outros resíduos
como é o caso dos recicláveis, de serviço de saúde e os especiais.
Contamos ainda com o programa “RECICLABC” para instruir os
moradores à forma correta de separar o lixo e como descartá-lo.
Informações maiores se pode buscar através dos telefones:
Ambiental: 3363-9911 e 3169-2900.
ReciclaBC: 99647-9495.

Temos o Programa “ABRAÇO ANIMAL” que visa, proteger, resgatar e
cuidar de animais vulneráveis e machucados, que não possuem tutores.
O programa é uma realização do COMPA (Conselho Municipal de
Proteção Animal) em parceria com a prefeitura por meio da Secretaria
do Meio Ambiente.
Informações podem ser obtidas na SEMAM, situada na Situado na 6ª
avenida, no Parque Natural Raimundo G. Malta - final da Rua Angelina Bairro dos Municípios. O atendimento ao público ocorre nas segundas,
quartas e sextas-feiras das 13:30hs às 18:00hs no Telefone: 3363-7145.
Para denúncias de maus-tratos acione 153.

Departamento de Fitoterapia da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, que através do seu laboratório viabiliza produtos naturais e
terapêuticos produzidos no próprio parque, visando a qualidade de vida
e saúde da população como: chás, xarope, tinturas, sabonetes, e
pomadas gratuitamente.
Situado na 6ª avenida, no Parque Natural Raimundo G. Malta - final da
Rua Angelina - Bairro dos Municípios. O atendimento ao público ocorre
nas segundas, quartas e sextas-feiras das 13:30hs às 18:00hs.
Telefone: 3363-7145.

O acompanhamento nutricional é fundamental para ter uma vida mais
saudável, sendo o acompanhamento individualizado com o
nutricionista a forma ideal de saber a quantidade e quais alimentos são
mais adequados para você.
A Casa da Mulher e do Voluntário oferece atendimento nutricional
gratuito e os interessados devem preencher a ficha de inscrição no local
e realizar o agendamento para atendimento nutricional. Endereço: Rua
2850 n° 303, entre a Avenida Brasil e a 3ª Avenida e atende das 08h às
18h.

Espaço público onde as famílias serão acolhidas na busca do
desenvolvimento pessoal e relacional familiar. Buscará por meio de
atendimento interdisplinares trabalhar com conflitos familiares,
estreitar os laços familiares, aspectos relacionais entre os membros,
inteligência emocional para recém-casados, trabalhar com inteligência
financeira, grupo de mães especiais e mães de anjos.
O local será sede dos programas Abraços e funcionará como um CRAS
na região Central.

O Famílias Fortes é uma metodologia de sete encontros semanais para
famílias com filhos entre 10 e 14 anos que visa promover o bem-estar dos
membros da família, fortalecendo os processos de proteção e
construção de resiliência familiar e reduzindo os riscos relacionados a
comportamentos problemáticos.

O Bolsa Família é distribuído através do Cadastro Único. Para o cidadão
receber o benefício, deve ter renda de até R$ 171,00 por integrante da
família em média. Na família, terá preferência, aquelas que possuem
crianças e adolescentes de 0 a 17 anos como dependentes financeiros
ou gestantes. As crianças devem estar regularmente matriculadas na
escola e com a saúde em dia.
Para informações adicionais, pode se dirigir à Rua Itália nº 1059, no
bairro das Nações.
O atendimento é realizado de segunda a sexta entre às 8h e 18h e o
telefone para contato é: 3363-2745.

O Centro de Convivência da Família abriga mais de 20 oficinas e cursos
profissionalizantes voltadas para todas as idades que visam auxiliar as
pessoas a ter uma fonte de renda. O local também oferece um espaço
que pode ser reservado para palestras e rodas de conversa.
As oficinas são realizadas na Rua Itália nº 1059. Os interessados devem
entrar em contato pelo telefone: 3344-2559.

O CRAS é uma unidade de proteção social básica do Sistema Único de
Assistência Social, que tem por objetivo prevenir a ocorrência de
situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios, por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos
direitos de cidadania. O CRAS tem como público prioritário em suas
ações os beneficiários de algum benefício da assistência social, como
por exemplo, o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC)
ou outros benefícios da Assistência Social, ou ainda famílias em situação
de vulnerabilidade social devido a fragilização dos vínculos familiares ou
com a comunidade.
Para maiores informações:
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Construindo a
Cidadania
Rua Maurício Venâncio Cunha, nº 201- Bairro São Judas Tadeu
Telefone: (47) 3361-5046
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Espaço Cidadão
Rua Brusque nº 127- Bairro dos Municípios
Telefone: (47) 3368-3054
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Nação Cidadã
Rua Itália nº1059 - Bairro das Nações
Telefone: (47) 3344-2559

O Creas é uma unidade pública de assistência social especializada, que
atende famílias em situação de violação de direitos, que sofreram algum
tipo de violência ou até mesmo violência crônica, recorrente de
situações de difícil superação. A intenção é ofertar serviços de apoio,
acompanhamento e orientação aos usuários, promovendo a convivência
e interação familiar e comunitária. Entre os tipos de violência pode-se
relacionar a violência física, psicológica, abuso e exploração sexual,
abandono, trabalho infantil e discriminação em decorrência de
orientação sexual, etnia ou gênero.
O CREAS está localizado na Rua Iraque, esquina com a Avenida Marthin
Luther King. Telefone para contato: 3398-2360.

A Guarda Municipal é responsável por executar ações de repressão e
oferecer estímulos ativos para que os cidadãos possam conviver,
trabalhar, produzir e se divertir, protegendo-os dos riscos a que estão
expostos. Na corporação existem grupos especiais como o Grupo de
Operações Preventivas (GOP), o Patrulhamento Escolar que propicia
mais segurança para a comunidade estudantil, com patrulhamento
externo e interno nas Unidades Escolares, o K9 - policiamento com cães
- e a Guarda Ambiental que atua na prevenção de crimes contra meio
ambiente. Além de ficar mais próxima da comunidade, a Guarda
Municipal mostra à população que não trabalha apenas de forma
punitiva, mas, também, busca estar presente no dia a dia dos cidadãos
em atividades preventivas.

O Programa Abraço à Vida - Programa municipal de apoio à vida, surgiu
com o objetivo de alertar a população sobre o crescente índice de
suicídio que avança no Brasil, no estado e no município. O programa
trabalha como uma estratégia de valorização à vida, colocando-se por
meio de uma equipe capacitada e grupos focais de apoio como parceiro
no processo de superação e enfrentamento dessa condição,
trabalhando junto com aquelas pessoas que estão passando por
problemas emocionais ou psicológicos.
Abraço à Vida atende em regime de plantão pelo telefone: (47) 9 99822322 ou das 08:00 às 18:00h na Casa da Mulher e do Voluntário situada
na Rua 2850, n° 303 - Centro.

O Sistema Municipal de Empregos (SIME) é um programa vinculado à
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, que anuncia vagas de
empregos e realiza uma mediação entre candidato e empresa,
encaminhando os candidatos para as vagas de seu interesse.
O Sistema Nacional de Empregos (SINE) é um serviço do governo federal
com a contrapartida do governo do Estado. Em Santa Catarina o Sine é
vinculado à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e
Habitação (SST). As vagas de emprego e o encaminhamento para o
seguro-desemprego estão entre os principais serviços que o Sine oferece
à população.
Para candidatar-se a alguma das vagas do SIME, é necessário ir
pessoalmente ao SIME com a carteira de trabalho em mãos. O
atendimento inicia às 07h e vai até às 18h (sem pausa para o almoço), de
segunda a sexta-feira, na Rua Itália, n° 1059 – Bairro das Nações

A Casa dos Conselhos tem um papel essencial na integração entre os
agentes públicos e na efetivação dos conselhos de direitos. Tem por
objetivo congregar em um único espaço todos os conselhos de direitos
do município de Balneário Camboriú a fim de auxiliar no suporte aos
conselhos e ser um ponto de referência para a sociedade civil
organizada. A intenção é estimular a participação e o controle social,
com promoção da cidadania, da democracia e da consciência social.
Hoje o município conta com mais de 25 conselhos de direitos ativos, fora
os conselhos administrativos, gestores, especiais e comunitários.
Para mais informações, pode-se dirigir à rua 1822 nº 1510 - Centro,
Balneário Camboriú ou contactar pelo telefone: 3367-7056.

O Teatro Municipal da cidade é aberto para toda comunidade e oferta
mensalmente várias alterações culturais, como peças de teatro, shows
musicais, apresentações circenses, danças, entre outras. Você pode ter
acesso a toda a programação dos eventos do Teatro entrando no site :
www.culturabc.com.br
Endereço: Avenida Central (esquina com a Rua 300), número 50, Centro.
Horário de expediente: de segunda a sexta, das 13h às 19h
Telefone: (47) 3344-1715
E-mail: teatro@culturabc.com.br

A Vila do Artesanato é onde artesãos comercializam seus produtos em
lojas-padrão localizadas na Praça da Cultura, nos fundos do Atlântico
Shopping, bem pertinho da praia Central. Há produtos belíssimos e
variados, sempre puxando para a identidade cultural de Balneário
Camboriú que tem muito a ver com o mar e com tradições como o Boi
de Mamão, o Terno de Reis e as Abayomis, só pra citar algumas.
Imperdível, vai lá que os preços são muito bons também, além dos
materiais usados como cerâmica, vidro, bambu, couro, pedras, conchas,
sementes, metal, madeira e muita criatividade.

A Biblioteca Municipal Machado de Assis objetiva promove o
desenvolvimento socioeducativo, cultural e intelectual do cidadão. Com
um acervo composto por livros, periódicos, obras raras, gibis,
multimeios, dicionários, enciclopédias e livros em braille, a biblioteca
tem mais de 12.600 usuários cadastrados. Além de possibilitar o
empréstimo das obras, oferece ao público computadores com acesso à
internet (Telecentro), serviços de wireless, fotocópia e impressão. Para a
inscrição do cidadão na Biblioteca, será necessária a apresentação dos
originais de documento de identidade, de comprovante de residência
(conta de luz, água ou telefone) e uma foto 3×4 recente. Se o imóvel for
alugado, deve ser apresentada fotocópia do contrato de locação ou
declaração feita pelo proprietário ou síndico do imóvel, comprovando a
situação do inquilino. Associado com menos de 14 anos deverá
apresentar também atestados de matrícula escolar
Endereço: 3ª Avenida, nº 1325, esquina com a Rua 2.500 – Centro
Telefone: (47) 3361-8205 E-mail: biblioteca@balneariocamboriu.sc.gov.br
Horário de atendimento: De segunda a sexta, das 8h30 às 19h

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO CULTURAL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

