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Gabinete do Prefeito 

Chefe de Gabinete: Cléber Pulgatti 

Endereço: Av. 27 de Janeiro, 422 

Email: prefeito@jaguarao.rs.gov.br 

Telefone: (53) 3261-2633 

Atendimento ao Público das 8h às 14h 

 

Ao Gabinete do Prefeito Compete 

O Gabinete do Prefeito tem por finalidade formular a política geral do governo, prestar 

assistência ao Prefeito Municipal em suas relações político-administrativas com os munícipes, 

autoridades federais, estaduais e municipais, órgãos e entidades públicas e privadas e 

associações de classes; marcar as audiências do Prefeito; minutar, expedir e controlar a 

correspondência particular do Prefeito; preparar, registrar e expedir os atos do Prefeito; 

colaborar com a elaboração do relatório anual do Prefeito, além de elaborar a agenda de 

atividades e programas oficiais, controlando a sua execução; acompanhar a tramitação de 

Projetos de Lei na Câmara Municipal; organizar, numerar e manter sob sua responsabilidade os 

originais das Leis, Decretos e Portarias e outros atos normativos pertinentes ao Executivo 

Municipal; acompanhar e orientar as repartições municipais quanto às providências 

determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas a melhorar a prestação de serviços públicos; 

exercer outras atividades correlatas, quando determinadas pelo Prefeito. 

 

Gabinete do Vice-prefeito 

Endereço: Av. 27 de Janeiro, 422 

Email: viceprefeito@jaguarao.rs.gov.br 

Telefone: (53) 3261-6948 

 

Ao Gabinete do Vice-Prefeito Compete 

Cabe ao Gabinete do Vice-Prefeito dar estrutura e informações ao Vice Prefeito, para assessorar 

suas ações administrativas; atuar na coordenação, organização e fomento da participação 

popular com vistas à definição do orçamento público municipal; identificação, à luz da vontade 

popular expressa em audiências públicas, integrantes do processo de participação popular, as 

prioridades que deverão orientar a ação governamental; organização e preparação das 



 
 

 

 

informações oriundas do processo de participação popular com vistas à formatação do plano de 

investimentos e as peças orçamentárias; apresentação e discussão com a comunidade das 

propostas apresentadas pela administração; integrar as relações comunitárias dos diversos 

órgãos governamentais com vistas à transversalidade das políticas públicas; coordenar a Ação 

Governamental visando articular e ordenar as diversas iniciativas dos demais órgãos da 

administração, garantindo a transversalidade e unidade dos projetos e programas a serem 

implantados pela Prefeitura Municipal; coordenar as Secretarias e Núcleos na sua relação com 

o Prefeito e entre si; coordenar os processos de desconcentração dos serviços municipais. 

 

Secretaria da Fazenda 

Secretário: Carlos Eduardo Chagas Pereira 

Endereço: Av. 27 de Janeiro, 422 

Email: fazenda@jaguarao.rs.gov.br 

Telefone: (53) 3261-6929 

Atendimento ao Público das 8h às 13h 

 

A Secretaria da Fazenda Compete 

Cabe à Secretaria da Fazenda executar a política fiscal do Município; cadastrar, lançar e 

arrecadar as receitas municipais e fazer a fiscalização tributária; receber, pagar, guardar e 

movimentar os dinheiros e outros valores do Município; processar a despesas e manter o 

registro e os controles contábeis de administração financeira, orçamentária e patrimonial do 

Município; preparar os balancetes, bem como o balanço geral e as prestações de contas de 

recursos transferidos para o Município por outras esferas de Governo. 

 

Secretaria de Administração 

Secretária: Lucia Carvalho 

Endereço: Av. 27 de Janeiro, 422 

Email: administracao@jaguarao.rs.gov.br 

Telefone: (53) 3261-6930 

Atendimento ao Público das 8h às 13h (sexta-feira expediente interno) 



 
 

 

 

 

A Secretaria de Administração Compete 

À Secretaria de Administração cabe a formulação de objetivos e estudos pertinentes aos 

serviços de pessoal e de atividades auxiliares dos órgãos e entidades da Administração 

Municipal e ainda pela aquisição, guarda, padronização, distribuição, conservação, controle e 

registro do material de consumo, dos bens móveis e imóveis da Prefeitura; vigilância, zeladoria, 

serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papeis da Prefeitura; controle de veículos 

e máquinas; prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de organização, coordenação, 

controle e avaliação das atividades desenvolvidas pela Prefeitura; elaboração e expedição de 

atos administrativos; coordenação dos trabalhos da Comissão Processante, composta por 

servidores efetivos com finalidade de conduzir os processos administrativos disciplinares, 

especiais e sindicâncias, cuja presidência fica vinculado a este órgão. 

 

Secretaria de Cultura e Turismo 

Secretária: Leandro Martins Dutra 

Endereço: Avenida 27 de Janeiro, 533 - Teatro Esperança 

Email: secult@jaguarao.rs.gov.br 

Telefone: (53) 3261-5100 

Atendimento ao Público das 8h às 17h 

 

A Secretaria de Cultura e Turismo Compete 

A Secretaria de Cultura e Turismo é o órgão responsável por executar e coordenar a política de 

desenvolvimento do turismo e da cultura no Município, adotando medidas que incentivem o 

turismo, especialmente o turismo histórico, cultural, ecológico, rural, arquitetônico, 

gastronômico e de eventos, além de promover o desenvolvimento cultural do Município, através 

do estímulo à cultura, à ciência, às artes e às letras, proteger o patrimônio cultural, histórico, 

artístico e natural. 

 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 

Secretário: Eliane Silva Schranck 

Endereço: Rua General Marques, 143 



 
 

 

 

Email: sde@jaguarao.rs.gov.br 

Telefone: (53) 3261-1131 

Atendimento ao Público das 8h às 13h 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Compete 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o órgão encarregado de executar e coordenar a 

política do desenvolvimento do Município e as diretrizes do governo municipal para a indústria 

e o comércio, de realizar estudos sobre a economia do Município, visando à elaboração de 

programas estimuladores do incremento e desenvolvimento do setor, de prestar assistência 

técnica e administrativa às empresas, especialmente às microempresas, de estimular a 

implantação da infraestrutura necessária ao desenvolvimento de polos industriais e comerciais 

e de promover medidas de proteção às atividades lícitas e dos consumidores e fomentar o 

empreendedorismo local; gerenciar o Programa de Desenvolvimento Social – Prodes, instituído 

pela Lei 5.099/2010, além de outras atividades afins ou determinadas. 

 

Secretaria de Desenvolvimento Rural 

Secretário: Lindolfo Roberto Holdefer 

Endereço: Rua Curuzu, 213 

Email: desenvolvimentorural@jaguarao.rs.gov.br 

Telefone: (53) 3261-1818 

Atendimento ao Público das 7h às 13h 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Rural Compete 

Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente promover a realização de 

programas de fomento a agropecuária, pesca, mineração e meio-ambiente de todas as atividades 

do Município; assessorar o Executivo Municipal sobre a política da agropecuária, pesca, 

mineração e meio-ambiente, com vista a garantir o controle, a preservação ambiental em 

benefício da qualidade de vida; elaborar o plano de Ações, contendo as diretrizes de 

planejamento, coordenação e controle da política municipal de preservação e defesa do meio-

ambiente; manifestar-se sobre as providências de âmbito municipal de prevenção às atividades 

poluidoras e de outros assuntos que lhe sejam submetidos por imposição da política municipal 

de meio-ambiente; promover a fiscalização da situação das estradas e caminhos rurais, 

opinando sobre as providências a serem tomadas, articuladas com os demais órgãos da 

administração municipal, especialmente quanto ao planejamento, além de outras atividades 

inerentes à pasta; promover a articulação com diferentes órgãos, tanto no âmbito governamental 



 
 

 

 

como na iniciativa privada, visando ao aproveitamento de incentivos e recursos para a economia 

do Município além de outras atividades determinadas pelo Prefeito. 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação 

Secretária: Renata Ricordi Termesana 

Endereço: Rua 20 de Setembro, 172 

Email: desenvolvimentosocial@jaguarao.rs.gov.br 

Telefone: (53) 3261-5924 

Atendimento ao Público das 8h às 14h 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação Compete 

Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação elaborar planos programas, e projetos 

de Assistência Social com objetivo de proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência, à juventude e à velhice; amparar as crianças e adolescentes carentes; promover a 

integração ao mercado de trabalho a partir dos programas sociais; habilitar e reabilitar as 

pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; promover 

a cooperação do Município com órgãos e entidades estaduais e federais, encarregadas dos 

serviços de Assistência Social e Habitação, assim como fomentar a criação e os programas de 

associações e cooperativas de habitação; desenvolvimento de políticas na área de habitação e 

de regularização fundiária; administrar as unidades públicas municipais de atenção à criança, 

adolescente, jovem, idoso, migrante e moradores de rua; articular, apoiar e participar das 

instâncias deliberativas e de controle social, como conselhos municipais e conferências; estudar 

e propor critérios a serem adotados para a concessão de auxílios e subvenções a entidades 

sociais, e fiscalizar as suas aplicações; monitorar e avaliar a rede prestadora de serviço; 

coordenar, executar e fiscalizar as ações referentes aos programas sociais das diversas esferas 

de governo que são implementadas no Município, além de outras atividades correlatas. 

 

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Pindorama 

Endereço: Rua Coronel De Deus Dias, 1971 

Bairro: Pindorama 

Telefone: (53) 3261-5275 

Atendimento ao público: das 8h às 16h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 



 
 

 

 

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Germano 

Endereço: Germano Domingues, 996 

Bairro: Germano 

Telefone: (53) 3261-3041 

Atendimento ao público: das 8h às 16h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS 

Endereço: Rua Júlio de Castilhos, 610 

Bairro: Centro 

Telefone: (53) 3261-6085 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

Conselho Tutelar 

Endereço: Demétrio Ribeiro, 612 

Bairro: Carvalho 

Telefone: (53) 98431-9594 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

Projeto Case 

Endereço: Estrada da Charqueada, 1225 

Bairro: Centro 

Telefone: (53) 3261-5924 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

Lar de Passagem Valentin de Lima Piúma 

Endereço: XV de Novembro, 512 

Bairro: Carvalho 

Telefone: (53) 3261-1619 

Atendimento ao público: atendimento contínuo de 24h. 

 



 
 

 

 

Secretaria de Educação e Desporto 

Secretária: Rafael Schneid dos Santos 

Endereço: Av. 27 de Janeiro, 24 

Email: educacao@jaguarao.rs.gov.br 

Telefone: (53) 3261-2003 

Atendimento ao Público das 8h às 13h 

 

A Secretaria de Educação e Desporto Compete 

Compete à Secretaria da Educação planejar, coordenar, administrar e executar a política 

educacional, segundo as diretrizes gerais do governo, mantendo com a cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado os programas de educação da pré-escola, do ensino 

fundamental, médio, técnico e superior, os programas de merenda escolar para os alunos das 

unidades escolares do Município, além de elaborar os planos municipais de educação de longa 

e curta duração, em consonância com as normas e critérios do planejamento nacional e estadual; 

realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada 

para as matrículas; promover e apoiar as políticas inerentes à educação especial; manter a rede 

escolar que atenda, preferentemente, a zona rural, sobretudo aquelas de baixa densidade 

demográfica ou de difícil acesso; propor a localização das escolas municipais através de 

adequado planejamento, evitando a dispersão de recursos; desenvolver programas de orientação 

pedagógica, objetivando aperfeiçoar o magistério municipal dentro das diversas especialidades, 

buscando aprimorar a qualidade do ensino, combater a evasão escolar, a repetência e todas as 

causas de baixo rendimento dos alunos, através de medidas de aperfeiçoamento do ensino e de 

assistência ao aluno; adotar um calendário escolar para as diferentes unidades que compõem a 

rede escolar municipal, levando em conta os fatores de ordem climática e econômica; 

desenvolver programas especiais de recuperação para professores municipais sem formação 

prescrita na legislação específica, a fim de que possam atingir gradualmente a qualificação 

exigida; promover políticas que fomentem o esporte e o lazer; adotar medidas visando à 

inclusão digital, além de incentivar a educação para jovens e adultos a fim de erradicar o 

analfabetismo no Município. 

 

EMEI Bolinha 

Endereço: Demétrio Ribeiro, 612 

Bairro: Carvalho 

Telefone: (53) 98431-9594 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 



 
 

 

 

EMEI Casa da Criança 

Endereço: General Câmara, 952 

Bairro: Centro 

Telefone: (53) 98483-7095 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

EMEI Cebolinha 

Endereço: Coronel de Deus Dias, 1975 

Bairro: Pindorama 

Telefone: (53) 98474-2762 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

EMEI Pato Donald 

Endereço: João da Costa Chaves, 60 

Bairro: Vencato 

Telefone: (53) 98457-7525 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

EMEI Pedacinho do Céu 

Endereço: Humaitá, 120 

Bairro: Cerro da Pólvora 

Telefone: (53) 98407-4012 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

EMEI Profª Verdina Raffo 

Endereço: Dr. Rubens Correa Terra, 287 

Bairro: Bela Vista 

Telefone: (53) 98443-2886 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 



 
 

 

 

EMEI Silvinha 

Endereço: Júlio de Castilhos, 2771 

Bairro: Boa Esperança 

Telefone: (53) 98468-6612 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

EMEF Ceni Soares Dias 

Endereço: Dr. Rubens Correa Terra 

Bairro: Bela Vista 

Telefone: (53) 3261-7023 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

EMEF Dr. Fernando Correa Ribas 

Endereço: Rosalino Lopes de Moura, 121 

Bairro: Vencato 

Telefone: (53) 3261-5299 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

EMEF General Antônio Sampaio 

Endereço: Corredor das Tropas, 1197 

Bairro: Vila Branca 

Telefone: (53) 3261-7010 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

EMEF Marechal Castelo Branco 

Endereço: Praça Antônio de Lima Rodrigues, s/n 

Bairro: Kennedy 

Telefone: (53) 3261-3237 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 



 
 

 

 

EMEF Manoel Pereira Vargas 

Endereço: João Nelson Bambá Ricardo 

Bairro: Pindorama 

Telefone: (53) 3261-2888 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

EMEF Marcílio Dias 

Endereço: 24 de Maio, 430 

Bairro: Vencato 

Telefone: (53) 3261-3253 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

EMEF Padre Pagliani 

Endereço: Praça Dr. Hermes Pintos Affonso, 75 

Bairro: Centro 

Telefone: (53) 3261-3265 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

EMEF Barão do Rio Branco 

Endereço: Ponte do Telho, s/n 

Bairro: Zona Rural 

Telefone: (53) 98416-7096 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

EMEF Dona Beloca Dutra Baltar 

Endereço: Bretanhas, s/n 

Bairro: Zona Rural 

Telefone: (53) 98425-5818 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 



 
 

 

 

EMEF Dr. João Azevedo 

Endereço: Cerro do Matadouro, s/n 

Bairro: Zona Rural 

Telefone: (53) 98463-0403 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

EMEF Pompílio Almeida Neves 

Endereço: Estrada do Juncal – Vila São Luis 

Bairro: Zona Rural 

Telefone: (53) 98434-0282 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

EMEB Lauro Ribeiro 

Endereço: Granja Bretanhas, s/n 

Bairro: Zona Rural  

Telefone: (53) 98403-1159 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

Biblioteca Pública Municipal - Oscar Furtado de Azambuja 

Endereço: Rua General Marques, 284 

Bairro: Centro 

Telefone: (53) 3261-3821 

Atendimento ao público: das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

Secretário: Luiz Carlos Barreto 

Endereço: Rua XV de Novembro 

Email: planejamento@jaguarao.rs.gov.br 



 
 

 

 

Telefone: (53) 3261-3236 

 

A Secretaria de Planejamento e Urbanismo Compete 

Compete à Secretaria de Planejamento e Urbanismo a manutenção do Plano Diretor do 

Município e controle sobre os demais instrumentos de ordenamento urbano; elaborar, coordenar 

e executar o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município; elaborar e executar os 

Projetos Especiais a serem implementados pelo Governo Municipal; captar recursos junto a 

outras esferas de governo, em nível estadual e federal, entidades internacionais, instituições 

financeiras, empresas e outras afins que visem financiar projetos e programas de relevância para 

o Município; elaborar e promover o controle sobre as peças orçamentárias, a saber, o Plano 

Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual; desempenhar outras 

competências afins. 

 

Secretaria de Saúde 

Secretário: Gilcelli Soares Machado 

Endereço: Avenida 27 de Janeiro, 1303 

Email: saude@jaguarao.rs.gov.br 

Telefone: (53) 3261-1700 / (53) 3261-5772 

Atendimento ao Público das 8h às 13h 

 

A Secretaria de Saúde Compete 

Cabe à Secretaria da Saúde promover o levantamento dos problemas de saúde da população do 

Município, a fim de identificar as causas e combater as doenças com eficácia; Consolidar e 

ampliar a estrutura da atenção básica à saúde, com ênfase na saúde preventiva, especialmente  

quanto à Estratégia da Saúde da Família; manter estreita coordenação com órgãos e entidades 

de saúde estadual de federal, visando o atendimento dos serviços de assistência médica e de 

defesa sanitária do Município; estabelecer políticas, visando à formação de consórcios, para o 

atendimento da população regional em diversas especialidades médicas; administrar as 

unidades de saúde existentes no Município, promovendo atendimento de pessoas doentes e das 

que necessitarem de socorros imediatos; executar programas de assistência médico-

odontológica; promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação sanitária; 

promover vacinação em massa da população local em campanhas específicas, ou em casos de 

surtos epidêmicos; executar as atividades de vigilância sanitária; promover a execução dos 

convênios de sua área de ação, celebrados com o governo federal e estadual, promover estudos, 

planejamentos e elaborar programas sobre questões sanitárias e visando prevenções 



 
 

 

 

epidemiológicas e combate a doenças transmissíveis; receber, controlar e distribuir as 

medicações da Farmácia Municipal. 

 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Carlos Gonçalves da Silva 

Endereço: Valentim de Lima Piúma, 80 

Bairro: Boa Esperança 

Telefone: (53) 3261-1767 

Atendimento ao público: das 8h às 11 h (de segunda-feira à sexta-feira) e das 13:30h às 17h (de 

segunda-feira à quinta-feira). 

 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Renato Soares da Silva 

Endereço: Rua XV de Novembro, 71 

Bairro: Centro 

Telefone: (53) 3261-1735 

Atendimento ao público: das 8h às 11 h (de segunda-feira à sexta-feira) e das 13:30h às 17h (de 

segunda-feira à quinta-feira). 

 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Rudy Walter Kussler 

Endereço: Rua Miguel Delellis, s/n 

Bairro: Kennedy 

Telefone: (53) 3261-1767 

Atendimento ao público: das 8h às 11 h (de segunda-feira à sexta-feira) e das 13:30h às 17h (de 

segunda-feira à quinta-feira). 

 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Cleuza Maria Martins Ussandizaga 

Endereço: Rua Rubens Correa Terra, 251 

Bairro: Bela Vista 

Telefone: (53) 3261-5290 

Atendimento ao público: das 8h às 11 h (de segunda-feira à sexta-feira) e das 13:30h às 17h (de 

segunda-feira à quinta-feira). 

 

 



 
 

 

 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Carlos Olavo Chaves 

Endereço: Praça Osvaldo Vergara, s/n 

Bairro: Vencato 

Telefone: (53) 3261-5969 

Atendimento ao público: das 8h às 11 h (de segunda-feira à sexta-feira) e das 13:30h às 17h (de 

segunda-feira à quinta-feira). 

 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Arnaldo Ferreira 

Endereço: Rua Coronel de Deus Dias, 1963 

Bairro: Pindorama 

Telefone: (53) 3261-9672 

Atendimento ao público: das 8h às 11 h (de segunda-feira à sexta-feira) e das 13:30h às 17h (de 

segunda-feira à quinta-feira). 

 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Darci Amaury Ribeiro 

Endereço: Rua XV de Novembro, 1675 

Bairro: Centro 

Telefone: (53) 3261-1767 

Atendimento ao público: das 8h às 11 h (de segunda-feira à sexta-feira) e das 13:30h às 17h (de 

segunda-feira à quinta-feira). 

 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Carlos Gonçalves da Silva 

Endereço: Valentim de Lima Piúma, 80 

Bairro: Boa Esperança 

Telefone: (53) 3261-1767 

Atendimento ao público: das 8h às 11 h (de segunda-feira à sexta-feira) e das 13:30h às 17h (de 

segunda-feira à quinta-feira). 

 

 

 

 



 
 

 

 

Farmácia Municipal 

Endereço: Venâncio Aires, 1079 

Bairro: Centro 

Telefone: (53) 3261-3888 

Atendimento ao público: das 8h às 17 h (de segunda-feira à sexta-feira). 

 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

Endereço: Praça Antônio Lima, 94 

Bairro: Kennedy 

Telefone: (53) 3261-5101 

Atendimento ao público: das 8h às 14 h (de segunda-feira à sexta-feira) e das 07:30h às 17:30h 

(quinta-feira). 

 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

Endereço: Rua Joaquim Caetano, s/n 

Bairro: Boa Esperança 

Telefone: 192 

Atendimento ao público: atendimento contínuo de 24 horas/dia. 

 

Santa Casa de Caridade de Jaguarão (Pronto Socorro) 

Endereço: Praça Dr. Hermes Pintos Affonso, s/n 

Bairro: Centro 

Telefone: (53) 3261-1088 

Atendimento ao público: atendimento contínuo de 24 Horas/dia (plantão: inclui sábados, 

domingos e feriados). 

 

Unidade de Vigilância Sanitária Epidemiológica 

Endereço: Avenida 27 de Janeiro, 1303 

Bairro: Centro 

Telefone: (53) 3261-1700 

Atendimento ao público: das 8h às 14 h (de segunda-feira à sexta-feira). 



 
 

 

 

Secretaria de Serviços Urbanos 

Secretário: Claudio Renato Hernandez dos Santos 

Endereço: Rua Curuzu, 2139 

Email: obras@jaguarao.rs.gov.br 

Telefone: (53) 3261-1458 

Atendimento ao Público das 7h às 13h 

 

A Secretaria de Serviços Urbanos Compete 

Cabe à Secretaria de Serviços Urbanos gestão sobre a mobilidade, envolvendo todos seus 

elementos, tais como, o Trânsito e o Transporte Coletivo; promover a construção, pavimentação 

e conservação de estradas, caminhos municipais e vias urbanas; promover a manutenção dos 

banheiros públicos; administrar os serviços de produção de tubos, lajotas e outros materiais de 

construção; executar atividades à prestação e manutenção dos serviços públicos locais, tais 

como: limpeza pública, cemitérios, e iluminação pública; fiscalizar os serviços públicos, ou de 

entidade pública, concedidos ou permitidos pelo Município; administrar o serviço de trânsito, 

em coordenação com os órgãos do Estado. 


