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A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Transferência de Renda – SEDEST – ganhou uma psicóloga
para atender as famílias cadastradas no Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, 
as demandas da Vara da Infância, Ministério Público 

                                                     
Nesta terça, 05/05, a primeira-dama de Santo Antônio do Descoberto, Vanessa Caldato, acompanhou a entrega das 
cestasbásicas. O secretário de desenvolvimento social e transferência de renda, Emerson Palmieri, a coordenadora do 
CRAS, Suzilene Monteiro e a coordenadora do CREAS, Andrea Ghesti, acompanharam a ação. Vanessa Caldato distribuiu 
máscaras de proteção e aproveitou a ocasião para agradecer ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e sua esposa,  
Gracinha Caiado. Emocionada, a cônjugedo prefeito Aleando Caldato agradeceu a possibilidade de poder ajudar as 

                                                                                             
Nesta terça, 05/05, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Transferência de Renda – SEDEST – publicou a portaria 
n. 08,  que dispõe sobre os critérios  de entrega 

Entrega dos frangos

A SEDEST ganha psicólogo

   Primeira-dama acompanha entrega de  cestas básicas
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Início das entregas das cestas básicas Início das entregas das cestas básicas 
do Projeto Cesta Básica Solidáriado Projeto Cesta Básica Solidária

Início das entregas das cestas básicas 
do Projeto Cesta Básica Solidária

Nesta segunda, 04/05, a equipe da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento  Social e  Transferência de Renda – SEDEST – 
começou  o cronograma de entrega das  cestas básicas do Projeto 
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e do Conselho Tutelar.dos 2 mil frangos 

famílias em situação de vulnerabilidade social. 

Cesta Básica Básica. 
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Prefeitura e Mitra de Luziânia assinam escritura

Há muito tempo a 11ª Companhia de Polícia Militar de Goiás funciona num terreno que pertence à Mitra Diocesana de Luziânia. 
Mas isso acabou! A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto assinou nesta quarta, 06, um termo de permuta com
a Mitra. Foi feita a assinatura da escritura do terreno passando a titularidade da terra da igreja para a 11ª Companhia de 
Polícia Militar de Goiás. O ato aconteceu no Cartório de Tabelionato de Notas e Registro Civil Eduardo do Couto. Após muito 
esforço da Prefeitura, agora a companhia tem a posse do local, pode expandir as atividades e se tornar um batalhão 
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Por conta da situação de Emergência em Saúde Pública em razão do novo 
coronavírus, foi publicada a portaria de n. 6.854/2020, que prorroga o prazo 
xado no calendário scal para o pagamento do IPTU e demais taxas. O decreto 
n. 5.998/2019, que xa o calendário do exercício de 2020, determinava o 
vencimento para o dia 30/04/2020, mas agora está PRORROGADO para 

Prorrogação para pagamento do IPTU

10 de JUNHO de 2020.
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Comissão de Regularização Fundiária Urbana e Rural

No dia 13 de março, foi publicado um decreto de regularização fundiária. O documento possibilitou o requerimento 
das escrituras e registros dos imóveis irregulares.Por isso, na quarta, 06/05, saiu o decreto n. 6.856. O texto 
tem o objetivo de aplicar a Legislação Federal no município e instrumentalizar a Regularização Fundiária Urbana 
e Rural, instituindo a Comissão de Regularização Fundiária Urbana e Rural e seus membros. A Comissão cará 
vinculada à Secretaria de Administração e Planejamento do Município de Santo Antônio do Descoberto-GO a qual
será responsável pelo direcionamento dos Núcleos Urbanos e Rurais que serão alvo da Regularização Fundiária.



 E-mail: prefeitura@santoantoniododescoberto.go.gov.br 

Atendimento: Segunda a sexta de 8h às 17h
Contato: secretariadecomunicacao@santoantoniododescoberto.go.gov.br

(61) 3626–1289 - (61) 3626–3314
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UBS da Vila São Luiz
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AÚDE

Apenas em maio de 2019, foi feita uma licitação para conclusão da construção.

A gestão municipal inaugurou mais uma UBS ontem, 07/05. A Unidade Básica de Saúde é da Vila São Luiz, de Porte I. A unidade 
atenderá os usuários do PSF 04. Também serão beneciados os moradores da Vila São Luiz I e II, do Centro e Vilas Paraíso. 
A UBS da Vila São Luiz  tem uma história importante: as obras começaram em 2008 e caram paralisadas por muito tempo.

O serviço de Saúde de Santo Antônio do Descoberto está 
avançando. No dia 30/04, a Prefeitura Municipal, por meio 
da Secretaria de Saúde, orgulhosamente, inaugurou a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do Setor Mansões Binttencourt, 
de Porte III. A unidade de saúde absorveu o PSF 08, do 
Parque XI, o PSF 09, do Parque XV A e o PSF 11, do Setor de 
Mansões Binttencourt. A nova UBS funciona com equipamentos
novos, em um prédio novo e receberá prossionais do 
Programa Médicos pelo Brasil, antigo Programa Mais Médicos.
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Sistema de Saúde de SAD em avanço

 

Também no dia 30,04, aconteceu o Marco Institucional 
da UBS, Porte II, de Vila Betel. A unidade já atende a 
comunidade há ano e abarcou os PSF's 12 e 13.

Unidade Básica de Saúde da Vila Betel

O decreto n. 6.855, de 06 de maio de 2020, dispõe 
sobre as medidas de enfrentamento à pandemia da 
covid-19 relativas à realização de velório e sepultamento.
O documento prevê as regras dos velórios de pessoas 
não qualicadas como suspeitas da covid-19 e traz as
orientações para óbitos de pessoas com o diagnóstico 

Novas regras de velório e sepultamento

conrmado ou suspeito da covid-19.

@prefeituradesantoantoniododescoberto


