ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO DE
NHANDEARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Endereço
Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, 359, Centro
Atendimento
Segunda à Sexta
08:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00
prefeitura@nhandeara.sp.gov.br
pmnha@terra.com.br



Telefonista
+55 (17) 3467-4990 | +55 (17)
3467-4991



FAX
+55 (17) 3467-4979



Protocolo
+55 (17) 3467-4987
protocolo@nhandeara.sp.gov.br



Lançadoria
+55 (17) 3467-4999
lancadoria@nhandeara.sp.gov.br



Junta Militar
+55 (17) 3467-4970
juntamilitar@nhandeara.sp.gov.br



Jurídico
+55 (17) 3467-4985
juridico@nhandeara.sp.gov.br



Departamento Pessoal
+55 (17) 3467-4984
pessoal@nhandeara.sp.gov.br

 Engenharia
+55 (17) 3467-4989
engenharia@nhandeara.sp.gov.br


Departamento de Compras
+55 (17) 3467-4978 | +55 (17)
3467-4980
compras@nhandeara.sp.gov.br



Tesouraria
+55 (17) 3467-4998
tesouraria@nhandeara.sp.gov.br



Secretaria
+55 (17) 3467-4982
secretaria@nhandeara.sp.gov.br



Licitação
+55 (17) 3467-4971 | +55 (17)
3467-4972
licitacao@nhandeara.sp.gov.br



Contabilidade
+55 (17) 3467-4997
contabil@nhandeara.sp.gov.br



Convênios
+55 (17) 3467-4998
convenios@nhandeara.sp.gov.br

O Departamento de Gestão Administrativa, órgão integrante da administração pública
municipal que tem por finalidade básica executar as funções relativas à administração de
política pessoal, material, compras, frota, sistema de telecomunicações, zeladoria externa de
próprios, cemitérios municipais, administração dos bens móveis que pertencem ao patrimônio
municipal, além de assessorar o Prefeito em assuntos de administração pública em geral e
exercer outras atividades correlatas à sua competência.

SUBPREFEITURA – IDA IOLANDA





Endereço
Rua Ademar de Barros, 60, Centro
Atendimento
Segunda à Sexta
08:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00
Telefone
+55 (17) 3472-8033
prefeitura@nhandeara.sp.gov.br

Têm o papel de receber pedidos e reclamações da população, solucionar os problemas
apontados; cuidar da manutenção do sistema viário, da rede de drenagem, limpeza urbana,
vigilância sanitária e epidemiológica do Distrito, facilitando o contato com a população e a
prestação de serviços.

PÁTIO MUNICIPAL





Endereço
Rua Maria Teodoro da Silveira, 403, Centro
Atendimento
Segunda à Sexta
08:00 às 17:00
Telefone
+55 (17) 3472-2270
prefeitura@nhandeara.sp.gov.br

O pátio municipal é responsável pela execução de diversos trabalhos que garantem a ordem e
a manutenção do nosso município, como a manutenção dos canteiros e a limpeza das ruas,
garagem e manutenção das maquinas utilizadas na manutenção de estradas, atividades
rodoviárias e uso em geral, serviços da construção civil onde são realizados obras de reparo e
manutenção de prédios e espaços públicos e, disponibilização do serviços de caçamba para
armazenamento de restos de materiais de construção.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL





Endereço
Rua Antonio Bento de Oliveira, 488, Centro
Atendimento
Segunda à Sexta
08:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00
Telefone
+55 (17) 3472-1473
social@nhandeara.sp.gov.br

O Departamento de Promoção Social tem por finalidade elaborar e executar programas e
projetos de amparo à criança, ao idoso e ao adolescente. Sua atribuição é prestar assistência
técnica às entidades privadas de assistência social ou grupos voluntários, além de avaliar e
monitorar as atividades de assistência social, prestadas diretamente pelo município e por
instituições da comunidade que recebam auxílio ou subvenções dos órgãos públicos
municipais, estaduais e federais.
CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





Endereço
Rua Fabio Barbosa de Lima, 625, Centro
Atendimento
Segunda à Sexta
08:00 às 12:00 | 13:00 às 17:00
Telefone
+55 (17) 3472-2218
cras@nhandeara.sp.gov.br

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) é a porta de entrada da Assistência Social. É
um local público onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo de
fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.
O Cras oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No Cras, os cidadãos também são orientados
sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal.
O público alvo são as famílias e indivíduos em situação grave desproteção, pessoas com
deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único,
beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre
outros.
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE





Endereço
Rua Antonio Bento de Oliveira, 488, Centro
Atendimento
Segunda à Sexta
08:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00
Telefone
+55 (17) 3472-2792
fundosocial@nhandeara.sp.gov.br

O Fundo Social de Solidariedade é vinculado ao Departamento Municipal de Promoção Social,
com o objetivo de desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos
segmentos mais carentes da população.
Atua principalmente na realização de programas e ações que visam o resgate da autoestima e
da dignidade humana por meio da qualificação profissional. Para tanto, são articuladas ações e
parcerias com a iniciativa privada, órgãos do governo e com a sociedade civil. São políticas
governamentais que contribuem para a redução das desigualdades sociais.

CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL


Endereço
Rua Adherbal Vilalva Ribeiro, 1026, Centro
 Atendimento
Segunda à Sexta
08:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00
 Telefone
+55 (17) 3472-2792
conselhotutelar@nhandeara.sp.gov.br

O Conselho Tutelar Municipal é responsável por zelar pelos direitos da criança e do
adolescente. É estabelecido por lei municipal que determina seu funcionamento tendo em
vista os artigos 131 a 140 do ECA. Formado por membros eleitos pela comunidade para
mandato de três anos o Conselho Tutelar é um órgão permanente (uma vez criado não pode
ser extinto), possui autonomia funcional, ou seja, não é subordinado a qualquer outro órgão
estatal. A quantidade de conselhos varia de acordo com a necessidade de cada município, mas
é obrigatória a existência de pelo menos um Conselho Tutelar por cidade, constituído por cinco
membros.
Segundo consta no artigo 136 do ECA, são atribuições do Conselho Tutelar e,
consequentemente, do conselheiro tutelar atender não só às crianças e adolescentes, como
também atender e aconselhar pais ou responsáveis. O Conselho Tutelar deve ser acionado
sempre que se perceba abuso ou situações de risco contra a criança ou o adolescente, como
por exemplo, em casos de violência física ou emocional. Cabe ao Conselho Tutelar aplicar
medidas que zelem pela proteção dos direitos da criança e do adolescente.

COZINHA PILOTO MUNICIPAL




Endereço
Rua Edmilson Pessoa Cavalcanti, 600, Centro
Atendimento
Segunda à Sexta
Telefone
+55 (17) 3472-1988
cozinhapiloto@nhandeara.sp.gov.br

A cozinha piloto é responsável pela merenda escolar, distribuindo uma alimentação
balanceada, com cardápio diversificado, o qual inclui frutas, verduras, legumes, carnes,
macarrão e frios, para todas as escolas e creches do município.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





Endereço
Rua José de Paula da Silveira, 674, Centro
Atendimento
Segunda à Sexta
08:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00
Telefone
+55 (17) 3472-3025
educacao@nhandeara.sp.gov.br

UNIDADES DE ENSINO:

CRECHE MUNICIPAL EMEI INÊS CAÇADOR BOSCHILIA
Modalidade: creche (0 a 48 meses)




Endereço
Rua: Dr. Edmilson Pessoa Cavalcanti, 513, Jardim Paulista
Atendimento
Segunda à Sexta
07:00 às 17:00
Telefone
+55 (17) 3472-2868
crechenhandeara@nhandeara.sp.gov.br

CRECHE MUNICIPAL DE IDA IOLANDA
Modalidade: creche (0 a 48 meses)




Endereço
Rua:.24 Outubro , 231, Ida Iolanda
Atendimento
Segunda à Sexta
07:00 às 17:00
Telefone
+55 (17) 98151-5445
crecheidaiolanda@nhandeara.sp.gov.br

CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NAHAR SOUBHIA
Modalidade: pré-escola (4 a 5 anos)




Endereço
Rua: Decio Scatamburlo, 296, Centro
Atendimento
Segunda à Sexta
07:00 às 12:00 – 14:00 às 17:00
Telefone
+55 (17) 3472-1775
+55 (17) 3472-3060
escolanahar@nhandeara.sp.gov.br

EMEF JOAQUIM FERNANDES DE MELO
Modalidade: ensino regular – anos iniciais do ensino fundamental (6 a 10 anos)




Endereço
Av. Nahar Soubhia, 112, Vila Aparecida
Atendimento
Segunda à Sexta
07:00 às 16:00
Telefone
+55 (17) 3472-1450
+55 (17) 3472-1255
escolamelo@nhandeara.sp.gov.br

EMEF ORLANDO ALBERNAZ ANDRE PEREIRA DA SILVEIRA
Modalidade: ensino regular – anos iniciais do ensino fundamental (6 a 10 anos)




Endereço
Rua: José Prates, 32, Redentora
Atendimento
Segunda à Sexta
07:00 às 17:00
Telefone
+55 (17) 3472-0999
escolaorlando@nhandeara.sp.gov.br

EMEF PROFESSOR LUCIO ANTONIO ZOCAL
Modalidade: ensino regular – anos iniciais do ensino fundamental (6 a 10 anos)




Endereço
Rua: José de Paula da Silveira, 137, Mauro Abbas Casseb
Atendimento
Segunda à Sexta
07:00 às 17:00
Telefone
+55 (17) 3472-1587
+55 (17) 3472-1692
escolalucio@nhandeara.sp.gov.br

EM OSCAR CASSIANO DA SILVEIRA
Modalidade: ensino fundamental (EJA) e ensino médio / ensino profissionalizante




Endereço
Rua: José de Paula da Silveira, 137, Mauro Abbas Casseb
Atendimento
Segunda à Sexta
19:00 às 22:45
Telefone
+55 (17) 3472-1692
escolaoscar@nhandeara.sp.gov.br

O Departamento Municipal de Educação tem como atribuições organizar, desenvolver e
manter o Sistema Municipal de Ensino, integrando-o às políticas e planos educacionais da
União e do Estado nos termos da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; planejar,
desenvolver, executar, controlar e avaliar a política educacional no Município.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE)











Endereço
Rua Antonio Bento de Oliveira, 456, Centro
Atendimento
Segunda à Sexta
07:00 às 17:00
saude@nhandeara.sp.gov.br
direcao.saude@nhandeara.sp.gov.br
Recepção
+55 (17) 3467-4900
Farmácia
+55 (17) 3467-4902
farmacia.saude@nhandeara.sp.
gov.br
Enfermeiros
+55 (17) 3467-4905
ve.saude@nhandeara.sp.gov.br
Agendamento (Guias e
Exames)
+55 (17) 3467-4907
uac.saude@nhandeara.sp.gov.
br
Ações Judiciais / Alto Custo
+55 (17) 3467-4909
judicial.saude@nhandeara.sp.
gov.br

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF - NHANDEARA)




Endereço
Rua José de Paula da Silveira, 547, Centro
Atendimento
Segunda à Sexta
07:00 às 17:00
Telefone
+55 (17) 3472-3028
+55 (17) 3472-3070
esf.nhandeara@nhandeara.sp.gov.br
psf.nhande@gmail.com

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF – IDA IOLANDA)




Endereço
Rua Tiradentes, 32, Centro – Ida Iolanda
Atendimento
Segunda à Sexta
07:00 às 17:00
Telefone
+55 (17) 3472-8055
esf.idaiolanda@nhandeara.sp.gov.br
psf.nhande@gmail.com










Vigilância Sanitária
+55 (17) 3467-4904
visa.nhandeara@nhandeara.sp.
gov.br
Fisioterapia
+55 (17) 3467-4920
Transportes
+55 (17) 3467-4922
PACS
+55 (17) 3467-4923
Vacina
+55 (17) 3467-4925
Sucen
+55 (17) 3467-4926
SAMU
192
+55 (17) 3467-3070

O Departamento Municipal de Saúde juntamente com os ESFs têm como atribuições planejar,
desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de saúde do município, e também com a
responsabilidade de planejar, desenvolver e executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica afetas à sua competência.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CASA DA AGRICULTURA)





Endereço
Rua Conego Domingos Planillo, 542, Centro
Atendimento
Segunda à Sexta
08:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00
Telefone
+55 (17) 3472-2828 | +55 (17) 3472-2080
agricultura@nhandeara.sp.gov.br

Departamento Municipal de Desenvolvimento Econômico tem como função coordenar a
política agrícola do Município, prestando assistência e apoio a produtores rurais; contolar ,
coordenar e gerir o sistema de abastecimento e segurança alimentar; realizar a vigilância e
fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e empresas comerciais de gêneros alimentares
; coordenar , fomentar e desenvolver políticas de produção familiar de gêneros alimentícios;
criar, manter e conservar unidades, equipamentos e instalações para apoio e
desenvolvimento da política agropecuária, agroindustrial e de abastecimento; apoiar, planejar,
coordenar e executar programas de capacitação de agricultores e trabalhadores rurais;
disponibilizar dados e informações de interesse público, no âmbito das atividades executadas
pelo Departamento, para os munícipes, profissionais e estudantes que atuam junto ás áreas de
agricultura e abastecimento.

