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Fique por dentro do processo de regularização do Morada Nobre
Tem sido amplamente divulgado a entrega das escrituras aos moradores do bairro Morada Nobre. Mas você sabe o 
passo a passo do processo de regularização?
No primeiro momento, os moradores são convocados para a retirada da escritura. Na sequência, o contemplado deve 
comparecer à Comissão de Regularização Fundiária (REURB), no prédio anexo da prefeitura, sala 105, para buscar o 
Termo de Registro de Imóvel. O atendimento deve ser agendado pelo número (61) 99203-9873.
Em posse da escritura e do Termo de Registro de Imóvel, o titular deve ir ao Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da cidade para o registro do imóvel.
O cartório terá o prazo de 30 dias para registrar seu imóvel. E pronto! Enfim você será proprietário do seu imóvel e 
terá os benefícios da regularização.

Regularização do bairro Morada Nobre a todo vapor
A prefeitura municipal realizou a quarta etapa de entrega das escrituras para os moradores do bairro Morada Nobre. 
Mais 62 pessoas das quadras 207 e 208 foram contempladas com o documento dos imóveis.
Sabendo da importância do tema, o prefeito Aleandro Caldato foi pessoalmente assinar e entregar as escrituras aos 
moradores: é uma honra e satisfação ver a felicidade das famílias de enfim serem proprietárias de suas casas após 
tantos anos de insegurança.
Elisângela da Silva, habitante da quadra 207, vibrou ao receber o documento das mãos do prefeito. “Estou emocionada. 
Lutei muito por isso aqui. Só está aqui quem precisa estar. Esse é um dos melhores projetos de habitação que já fizer-
am no município. Agradeço ao prefeito em exercício”, disse.
Rute da Silva, da quadra 208, também comemorou: estou radiante, isso foi tão esperado. Agora é nosso!
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Prefeitura desenvolve plano inédito para pessoas em situação de rua contra a covid-19
Diante o desafio em criar um atendimento para as pessoas em situação de rua, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio 
do Descoberto, por meio da Secretaria de Assistência Social – SEDEST, desenvolve plano inédito para sanar as neces-
sidades de prestação de serviço socioassistencial de modo a amenizar as necessidades dessa população.
As ações a serem desenvolvidas neste plano são resultados de um processo de trabalho intersetorial, contendo con-
tribuições de diferentes entes que compõem a rede SUAS no município (CREAS, CRAS e SEDEST).
O Plano Municipal de Enfrentamento às pessoas em Situação de Rua mapeará os moradores em situação de rua; pro-
moverá e ampliará o acesso das famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social aos benefícios e serviços so-
cioassistenciais; fortalecerá e desenvolverá ações estratégicas do trabalho intersetorial de atendimento à população 
em situação de rua; qualificará a rede de atendimento do CREAS para a assistência à população adulta em situação de 
rua frente ao atual episódio de pandemia do coronavírus, por meio da oferta de Equipamentos de Proteção Indiviudal 
(EPI) para uma melhora de segurança e efetividade na prestação de serviço, abordagem e segurança dos que inte-
grarão os programas a serem realizados; qualificará a rede intersetorial para o atendimento à população em situação 
de rua no município; garantirá a oferta de cobertores para a proteção e preservação da saúde e bem-estar frente ao 
período de frio como condição climática atual; ofertará alimentação à população em situação de rua, ao menos uma 
vez por semana; garantirá provisão orçamentária de recursos para implantação do plano.

Acompanhe a distribuição das cestas básicas
A prefeitura municipal continuará dando transparência na distribuição das cestas básicas. Portanto, a SEDEST en-
tregou mais 100 conjuntos alimentícios para famílias cadastradas no site.
Os contemplados são residentes dos bairros Parque XVII, Parque XV e Parque XIV. A distribuição ocorreu na quadra 
poliesportiva do Parque XVII.
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Governo municipal realiza nova entrega de EPI’s
Em 2 de julho, a prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social – SEDEST -, fez a primeira entrega 
dos kits de EPI’s aos servidores e dos usuários do serviço público.
Os conjuntos contêm álcool gel 70%, álcool líquido 70%, protetor facial e máscaras de tecido. Agora, o Centro de 
Convivência, Vila Vida, CREAS, Lar do Idoso, Conselho Tutelar, CRAS, Cantinho do Céu, Bolsa Família e a Casa de Meu pai 
ganharam pela segunda vez os kits.

Prefeitura prepara sala temática para fazer atendimentos psicológicos de crianças
Em maio, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda – SEDEST – anunciou a con-
tratação uma psicóloga para atender as famílias cadastradas no Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS, as demandas da Vara da Infância, Ministério Público e do Conselho Tutelar.
Agora, a psicóloga Tatiane Nogueira pode fazer os atendimentos infantis de forma lúdica e acolhedora. O CREAS ganha 
sala temática para realizar os atendimentos do público infantil.

Retificação da nota sobre a Junta Médica do SAD-PREV
Segunda, 10/08, a prefeitura anunciou que a Junta Médica do SAD-PREV faria as perí-
cias médicas para homologação de atestados, relatórios médicos e licença materni-
dade no prédio principal da gestão municipal.
Entretanto, o que muda é que a Junta Médica do SAD-PREV ficará responsável apenas 

pelas aposentadorias, ficando os demais casos sob a responsabilidade da prefeitura municipal.

PREVIDÊNCIA
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Sistema de Inspeção Municipal
O Sistema de Inspeção Municipal – SIM –  controla a qualidade dos produtos de origem animal, como embutidos cár-
neos, queijo, ovos, leite e mel, monitorando e inspecionando a sanidade do rebanho, o local e a higiene da industrial-
ização, certificando com selo de garantia todos esses produtos. Ao mesmo tempo, incentiva as pequenas empresas e 
empreendedores a saírem da clandestinidade, transformando-os em empresários da área urbana e rural, oferecendo 
aos consumidores alimentos com qualidade e segurança garantida.
A Lei Municipal N° 989, de 27 de novembro de 2015, sancionou a criação do Serviço de Inspeção Municipal – SIM.
Santo Antônio do Descoberto é presidente do SIM e já tem feito ações para o desenvolvimento do Sistema de Inspeção 
Municipal. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pesca – SEDAP – está visitando os pequenos 
produtores para falar sobre o Selo de Qualidade para a melhoria e a qualidade dos alimentos artesanais e a valorização 
dos preços.
Para realizar o registro de estabelecimento no SIM o proprietário ou representante legal deverá entrar em contato 
com o Serviço de Inspeção Municipal do município. A SEDAP orienta certifica-se que o produto tem identificação do 
serviço de inspeção antes de comprar um produto de origem animal ou vegetal.

Boa-nova na saúde municipal
A população santoantoniense ganhará a reforma do PSF 7. Acaba de chegar o valor de 
R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), por meio de emenda parlamentar N° 0288 do Deputado 
Estadual Wilde Cambão, com o intermédio do vereador Alexandre de Jesus.
E o melhor: a verba já está disponível para a obra. 

Saúde
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Confira as ações da saúde municipal
A prefeitura está trabalhando para garantir tratamento aos que contraem covid-19, mas saúde municipal vai além 
disso.
O Centro de Reabilitação está em pleno funcionamento com fisioterapeuta e cardiologista. 
A FUNASA conta com 38 agentes de controle de endemias no município.
O Posto de Saúde da Família – PSF 12 –, no Parque Estrela D’alva XII, está sendo ampliado e reformado com previsão de 
conclusão para o dia 31 de agosto. 
A UBS, de porte II, no bairro Morada Nobre, que fica em frente ao CAIC Estadual José Elias de Azevedo, passará por 
revitalização a partir de setembro.
A construção da UBS, de porte I, no Parque Estrela D’alva XIV, será retomada.
O Hospital Municipal Dom Luiz Fernandes será revitalizado. O projeto está sendo desenvolvido e os recursos estão 
disponíveis.
O município ganhará uma Central de Transporte em saúde, facilitando as remoções dos pacientes.
Santo Antônio ganhará uma sala de estomoterapia, voltada para o cuidado de pessoas com estomias, feridas agudas e 
crônicas, fístulas, drenos, cateteres e incontinências anal e urinária.  
O Centro Especializado em Odontologia – CEO – fará implantes e próteses.

www.santoantoniododescoberto.go.gov.br
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Inauguração da UBS Conceição Gomes Rabelo
As obras em Santo Antônio do Descoberto estão a todo vapor! Nos últimos cinco meses, é a quarta Uni-
dade Básica de Saúde – UBS – que a prefeitura municipal entrega à população. Agora, os moradores do bair-
ro Conceição Gomes Rabelo são beneficiados com uma UBS de Porte II. A unidade atenderá os PSF’s 6 e 10. 
O governo municipal está trabalhando com a missão de reconstruir a cidade!

UBS do Centro terá atendimento odontológico
Além de todas as especialidades, a Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III, no Centro, também oferecerá atendi-
mento odontológico. As cadeiras odontológicas estão sendo instaladas na unidade.


