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- Comportamento agressivo e violento, perturbação de sossego, pessoas desaparecidas,
prática de atos obscenos, invasão de propriedades particulares ou privadas, tráfico de drogas,
exposição sexual, sexo explícito, brigas.
Política Militar: 190
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- Depredação do patrimônio público (prédios, monumentos, passeios públicos)
Guarda Municipal: 153
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- Pertences jogados em locais públicos
Cata cacareco: 156
Seas - Serviço Especializado em Assistência Social
Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30. Sábados e domingos, das 9h às 18h.

CCS 2020 - Custo unitário de R$ 0,149 - 1.200

- Pessoas desacordadas, com ferimentos e problemas emergenciais de saúde, bem como
alcoolizadas, sob efeito de entorpecentes, ou com transtornos mentais.
SAMU: 192

Preserve a natureza e mantenha a cidade limpa: RECICLE. Colabore, não jogue no chão.

Quem acionar em casos de:
- Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas ou espaços
públicos como espaço de moradia e/ou sobrevivência.
Seas: 3422-9943 / 99705-4663

Serviço Especializado
em Abordagem Social
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O serviço Especializado em Abordagem Social
é realizado por equipe técnica especializada
em identificar a presença de pessoas em
situação de rua no município e ofertar serviços
da rede da assistência social e demais políticas
públicas. O serviço realiza a busca ativa nos
territórios, onde houver incidência de trabalho
infantil, exploração sexual de crianças e
adolescentes, situação de rua, dentre outras.

Quais os objetivos
deste serviço?
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Público Alvo
Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos
e famílias que utilizam os espaços públicos
como forma de moradia e/ou sobrevivência.

- Construir o processo de saída das ruas e
possibilitar condições de acesso à rede de
serviços e aos benefícios assistenciais;
- Identificar famílias e indivíduos com direitos
violados, a natureza das violações, as
condições em que vivem, estratégias de
sobrevivência, procedências, aspirações,
desejos e relações estabelecidas com as
instituições;
- Promover ações de sensibilização para a
divulgação do trabalho realizado, direitos e
necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias;
-Promover ações para a reinserção familiar e
comunitária.

