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O que é a Rede Flor do Cerrado?

A Rede Flor de Cerrado é um grupo sem vinculação 
político-partidária, formado por pessoas que vivem 
ou trabalham na comunidade de Santa Maria e que 
atuam de forma conjunta e solidária. O objetivo des-
sa rede é realizar ações que promovam o acesso dos 
moradores da cidade a seus direitos. 

Todos os participantes da Rede têm direitos e de-
veres iguais, com respeito às características de cada 
um. Não há “chefe”, e todas as decisões são tomadas 
de maneira democrática, baseadas no diálogo e no 
respeito.

Acreditamos que o fortalecimento da sociedade 
civil organizada é fundamental para o verdadeiro 
exercício da democracia e da cidadania. Venha fazer 
parte da Rede Flor do Cerrado! 

Nossas reuniões acontecem na última quarta-feira 
de cada mês, em locais diversos da cidade. Busque 
mais informações sobre nossas reuniões onde você 
recebeu este material informativo e participe. 

Seu papel é muito importante para que toda a 
comunidade de Santa Maria tenha acesso a seus 
direitos!
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Assistência Social

Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras)

Endereço EQ. 209/309, área especial B, Santa 
Maria-DF (ao lado do Conselho Tutelar)

Telefone 3394-1757

E-mail crassmaria@sedes.df.gov.br

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h

Público-alvo
Famílias e indivíduos que passam por 
situações de insegurança, fragilidade, 
ausência de renda, pobreza e dificulda-
des de acesso aos serviços públicos

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria
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Formas de 
acesso

Demanda espontânea*
Encaminhamento de outras instituições
Central de Atendimento ao Cidadão do 
Distrito Federal (Central 156)

Serviços oferecidos

 • Benefícios eventuais (auxílio-natalidade, por morte, 
excepcional, vulnerabilidade, por calamidade)

 • Proteção e atendimento integral à família

 • Convivência e fortalecimento de vínculos

 • Programa de transferência de renda

 • Cadastro único para programas sociais

 • Isenção para emissão de segunda via de carteira de 
identidade

 • Carteira da pessoa idosa

 • Programa Caminhos da Cidadania, para jovens de 15 
a 17 anos

 • Cesta de alimentos de caráter emergencial

* Demanda espontânea – a população pode procurar o serviço 
diretamente nas unidades.
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Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas)

Endereço Área Especial 11/13, Setor Central, 
Gama-DF

Telefone 3556-3973

E-mail creasgama@sedes.df.gov.br

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Público-alvo

Famílias e indivíduos (crianças, adoles-
centes, jovens, adultos, idosos, mulhe-
res) em situação de ameaça ou violação 
de direitos

Área de 
abrangência

Toda região de Santa Maria e Gama, 
inclusive Engenho das Lajes e Tororó

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento da rede socioassis-
tencial e de outras políticas públicas, 
dos órgãos de defesa de direitos
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Serviços oferecidos

 • Recepciona, acolhe as pessoas, fortalece vínculos 
familiares e comunitários

 • Realiza ações em rede no território para informar, 
orientar e promover as famílias visando à proteção 
e à superação da situação de ameaça ou violação 
de direitos vivenciada, tais como: violência física, 
psicológica, sexual, tráfico de pessoas, atendimento 
da família em que o adolescente está cumprindo 
medidas socioeducativas, afastamento do convívio 
familiar devido à aplicação de medida de proteção; 
situação de rua, de risco pessoal e social associa-
dos ao uso de drogas, vivência de trabalho infantil; 
Discriminação em decorrência da orientação sexual 
e/ou raça/etnia.
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Centro de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (Cecon)

Endereço
EQ. 209/309, área especial B, Santa 
Maria-DF (mesma área do Cras e do 
Conselho Tutelar de Santa Maria Sul)

Telefone 3395-2160

E-mail cosesmaria@sedes.df.gov.br

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Público-alvo

Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos
Adolescentes de 15 a 17 anos
Jovens de 18 a 29 anos
Adultos de 30 a 59 anos
Idosos a partir de 60 anos

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria

Forma de 
acesso

Encaminhamento feito pelo Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras)
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Serviços oferecidos

 • Atendimento a famílias e indivíduos em situação de 
vulnerabilidade e risco social

 • Atendimento de crianças e adolescentes em situ-
ação de rua, abuso ou exploração sexual, trabalho 
infantil, fora da escola ou com defasagem superior a 
dois anos

 • Programa Caminhos da Cidadania

 • Programa Mestres do Saber
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Centro de Referência Especializado da 
Diversidade Sexual, Religiosa e Racial 
(Creas Diversidades)

Endereço SGAS 614/615, lote 104, bloco G, L2 Sul, 
Brasília-DF

Telefone 3224-4898 | 3322-4980

E-mail centrodadiversidade@sedes.df.gov.br

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h

Público-alvo

Público LGBT (lésbicas, gays, bissexuais 
e transexuais)  
Populações de diferentes grupos etni-
corraciais e religiosos

Área de 
abrangência Todo o Distrito Federal e entorno

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento feito pela rede inter-
setorial (interna e externa)
Denúncias (Disque 100)
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Serviços oferecidos

 • Atendimento jurídico, psicológico e de assistência 
social

 • Esclarecimento de informações sobre programas 
sociais

 • Encaminhamento para a rede pública de saúde do 
Distrito Federal

 • Oferta de cursos, debates e oficinas

 • Atendimento às famílias e aos grupos de apoio
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Centro de Referência Especializado para 
População em Situação de Rua (Centro Pop)

Endereço QNF, área especial 24, Taguatinga  
Norte (entre o Sesi e o Senai)

Telefones 3563-1046 | 3352-5098 | 3563-0263

E-mail centropoptaguatinga@sedes.df.gov.br

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Público-alvo Adultos em situação de rua

Área de 
abrangência Todo o Distrito Federal e entorno

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições
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Serviços oferecidos

 • Encaminhamento para retirada da segunda via de 
documentos

 • Atendimento psicossocial

 • Acesso a higiene pessoal (por exemplo, banho e 
lavar roupa)

 • Oficina de música

 • Oferecimento de refeições: lanche pela manhã, de 
9h a 11h30, e à tarde, às 14h; almoço (por ordem de 
chegada, sendo disponibilizadas 80 marmitas por 
dia)

 • Encaminhamento para casa de acolhimento
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Unidade de Acolhimento para Adultos e 
Famílias (Unaf)

Endereço
QS 09, Lote 1/7, Bairro de Águas Claras, 
Taguatinga-DF (atrás da Universidade 
Católica de Brasília)

Telefones 3356-2122 | 3356-4872

E-mail unaf-areal@sedes.com.gov.br

Funcionamento 24 horas

Público-alvo

Homens adultos desacompanhados
Idosos (a partir de 60 anos em condi-
ções de exercer independentemente as 
atividades básicas da vida diária)
Homens com deficiência, mas que pos-
suam condições de exercer indepen-
dentemente atividades básicas da vida 
diária ou dependência em grau 1
Grupos familiares, respeitando os 
arranjos familiares e vinculação de seus 
membros

Área de 
abrangência Todo o Distrito Federal
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Formas de 
acesso

De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, 
o interessado deve buscar atendimen-
to na Unidade Pública de Assistência 
Social (Cras, Creas ou Centro Pop) mais 
próxima para que se efetive o encami-
nhamento.
Após às 18 horas de segunda a sex-
ta-feira, finais de semana e feriados, 
entrar em contato com a Central de 
Vagas de Acolhimento pelo número 
3223-2656.
Pela Central de Vagas de Acolhimento 
através dos números: 3561-5861/ 3563-
4306

Serviços oferecidos

Acolhimento provisório com tempo de permanência de 
até três meses. Caso haja necessidade de acolhimento 
por período superior ao mencionado, será feita avalia-
ção por equipe especializada em assistência social e em 
psicologia
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Unidade de Acolhimento para Idosos (Unai)

Endereço QNF 24, área especial – Taguatinga  
Norte (próximo ao Sesi de Taguatinga)

Telefones 3346-7960 | 3345-5825 | 3345-2226

E-mail casaviva@sedes.df.gov.br

Funcionamento 24 horas

Público-alvo

Idosos do sexo masculino, desacompa-
nhados e independentes em situação 
de rua, desabrigo por abandono, 
migração e ausência de residência sem 
condições de autossustento

Área de 
abrangência Todo Distrito Federal
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Formas de 
acesso

De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, 
o interessado deve buscar atendimento 
numa Unidade Pública de Assistência 
Social (Cras, Creas ou Centro Pop) mais 
próxima para que se efetive o encami-
nhamento.
Após às 18 horas de segunda a sex-
ta-feira, finais de semana e feriados, 
entrar em contato com a Central de 
Vagas de Acolhimento pelo número 
3223-2656.
Pela Central de Vagas de Acolhimento 
através dos números: 3561-5861/ 3563-
4306

Serviço oferecido

Acolhimento provisório de idosos com tempo de per-
manência de até três meses. Caso haja necessidade de 
acolhimento por período superior ao mencionado, será 
feita avaliação por equipe especializada em assistência 
social e em psicologia.
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Unidade de Acolhimento para Mulheres 
(Unam)

Endereço QSD, área especial 09, setor D sul,  
Taguatinga Sul (ao lado do Creas)

Telefones 3561-4797 | 3351-3457 | 3351-9835

E-mail casaflor@sedes.df.gov.br

Funcionamento 24 horas

Público-alvo

Mulheres, lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transsexuais, transgêneros 
(LGBT) a partir de 18 anos, desacom-
panhadas e em condições de exercer 
independentemente as atividades 
básicas da vida ou que apresentem 
dependência em grau 1

Área de 
abrangência Todo o Distrito Federal

Formas de 
acesso

Pela Central de Vagas de Acolhimento 
através dos números: 3561-5861/ 3563-
4306
Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições
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Serviço oferecido

Acolhimento temporário, por até três meses, exclusivo 
para mulheres adultas ou idosas.
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Central de Vagas 

Endereço L2 Sul 614/615 lote 104 – Asa Sul – 
Brasília/DF

Telefones 3561-5861 | 3223-2656

Funcionamento 24 horas

Público-alvo

Homens e mulheres adultos que neces-
sitem de acolhimento.
Idosos e pessoas com deficiência física 
que necessitem de acolhimento.
Grupos de famílias que necessitem de 
acolhimento.

Área de 
abrangência Todo o Distrito Federal

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento pelo SEI, e-mail ou 
documento
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Serviço oferecido

A Central de Vagas é um serviço da SEDES, vinculado à 
Unidade de Proteção Social 24 horas – UPS 24h, e tem 
por competência atuar na regulação, acompanhamento 
das vagas de acolhimento institucional e prestar informa-
ção sobre disponibilidade de tais vagas de acolhimento, 
sejam elas executadas pela SEDES, em suas unidades 
operativas, ou por meio de termos de parcerias celebra-
dos com Organizações da Sociedade Civil.
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Associações e organizações  
não governamentais

Assessoria dos Programas Sociais do Corpo 
de Bombeiros (Apros)

Endereço
QR 118, área especial 01, Santa Maria-
DF (no 18º Grupamento de Bombeiro 
Militar – GBM)

Telefones 3901-3472 | 99377-3244

Funcionamento
Terça a sexta-feira, das 8h às 11h (Pro-
grama Bombeiro Amigo) | Segunda, 
quarta e quinta-feira, das 8h às 11h 
(Programa Bombeiro-Mirim)

Público-alvo Crianças de 4 a 7 anos de idade e 
idosos

Área de 
abrangência Santa Maria



25

Formas de 
acesso

Demanda espontânea 
(O período de inscrição para crianças e 
idosos ocorrerá no início de cada ano. 
Para o aleitamento materno, entre em 
contato pelo 156, opção 4, ou pelo site  
http://amamentabrasilia.saude.df.gov.br)

Serviços oferecidos

 • Programa Bombeiro Amigo – atendimento a idosos 
por meio de atividades como: ginástica, dança, arte-
sanato, horta comunitária

 • Aferição da pressão arterial

 • Programa Bombeiro-mirim – atendimento com 
crianças por meio de atividades como: aulas de 
cidadania, música, atividades cívicas, atividades es-
portivas, aulas de informática e noções de primeiros 
socorros, combate ao incêndio e salvamento)

 • Aleitamento materno (coleta de leite materno)

Observação

As atividades são desenvolvidas sob a supervisão dos mi-
litares do CBMDF, nas dependências do quartel.
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Associação de Moradores Força União  
Porto Rico

Endereço Quadra E, lote 19A, 1ª etapa, Porto Rico, 
Santa Maria-DF

Telefone 99123-2737

E-mail terezinha.silva.rocha@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Público-alvo Comunidade e moradores do Porto 
Rico

Área de 
abrangência Porto Rico

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Aplicativo telefônico (WhatsApp)
Encaminhamento de instituições da 
rede de atendimento de Santa Maria

Serviço oferecido

Trabalha em prol da melhoria da qualidade de vida da 
comunidade. Centraliza os problemas estruturais (sociais, 
educacionais, de saúde e segurança) locais e, por meio 
de um(a) representante, essas questões são levadas à 
rede social e aos órgãos responsáveis para providências. 
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Associação Mão Amiga

Endereço QR 313, conjunto E, casa 03 Santa 
Maria-DF

Telefone 98315-3239 | 98315-3239 (apenas 
WhatsApp)

E-mail maprojeto2015@gmail.com 

Funcionamento Segunda a sábado, das 8h às 18h

Público-alvo Comunidade em vulnerabilidade social 

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Redes sociais –  Facebook (MaoamigaEu-
sou), Instagram (@maoamigaeusou) e 
YouTube (EuSou MãoAmiga)

Serviços oferecidos 

 • Entrega de verdura, sopa, cesta básica

 • Distribuição de roupas, cobertores

 • Empréstimo de cadeiras de rodas e de banho

 • Eventos para a entrega de brinquedos e kit de 
enxoval

 • Visitas a asilos e abrigos de animais
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Associação Nova Cidadania 

Endereço QR 207, AE Salão Comunitário

Telefone 61 98481-7282

E-mail novacidadania9@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 
e das 14h às 17h30

Público-alvo Mulheres, idosos, adolescente e  
crianças

Área de 
abrangência Santa Maria, Gama e entorno sul

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento

Serviços oferecidos 

 • Cursos profissionalizantes

 • Artesanato

 • Palestras

 • Empreendedorismo feminino 
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Fundação Nairim

Endereço 1ª Etapa, quadra B, lote 10A, Condomí-
nio Porto Rico, Santa Maria-DF

Telefone 3338-3056 | 99218-0344

E-mail associacaonairim@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 6h às 18h

Público-alvo Crianças e adolescentes (0 a 12 anos)

Área de 
abrangência Condomínio Porto Rico, Santa Maria-DF

Forma de 
acesso Demanda espontânea

Serviços oferecidos 

 • Creche e recreação 

 • leitura e reforço escolar para crianças de 4 a 12 anos

Observação

A fundação é cadastrada no Conselho de Direitos da 
Criança e do Adolescente, mantida por doações e parce-
rias de algumas instituições. 
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Instituto Ouroboros 

Endereço QR 308, conjunto F, casa 12, Santa 
Maria-DF

Telefones 99353-5995 | 92003-7482 | 99380-9996 
(ligação e WhatsApp) 

E-mail covenouroboros@gmail.com 

Funcionamento Segunda a domingo, das 9h às 19h

Público-alvo Comunidade em geral

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria e entorno

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamentos de outras institui-
ções

Serviços oferecidos 

 • Recebe, debate e encaminha às autoridades as 
reivindicações, críticas, sugestões e queixas da 
comunidade quanto a segurança, saúde, educação, 
entre outros.

 • Presta assistência social e atua na luta por moradia, 
organiza comemorações de datas festivas e firma 
parcerias para atendimento em educação, esporte e 
cultura.
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Pastoral da Saúde

Endereço AC 01, Paróquia São José,  
Santa Maria-DF

Telefone 3393-8450

Funcionamento
Segunda-feira, somente pela manhã
De terça a sexta-feira, nos períodos 
matutino e vespertino

Público-alvo Idosos enfermos 

Área de 
abrangência

Quadras 100, 200 e 201 (Santa Maria 
Sul)

Forma de 
acesso Demanda espontânea

Serviços oferecidos 

 • Auxílio a idosos enfermos

 • Visitas domiciliares e hospitalares
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Centro de Atendimento Integrado  
18 de Maio

Endereço EQS 307/308, Asa Sul, Brasília-DF

Telefones 3391-1043 | 3484-6343 | 3234-6692

E-mail centro18demaio@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

Público-alvo Crianças e adolescentes vítimas de 
violência sexual de 03 a 18 anos

Área de 
abrangência Todo o Distrito Federal

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições

Criança e adolescente
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Serviços oferecidos

Atendimento especializado a crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual:

 • acolhimento da família

 • escuta especializada da criança ou do adolescente

 • encaminhamentos

 • comunicação com a Rede

 • monitoramento

 • integração educativa com famílias, crianças e ado-
lescentes
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Conselho Tutelar de Santa Maria Norte 
(CTSMN)

Endereço QC 01, área especial, Av. Alagados, 
Santa Maria-DF

Telefones
3393-3106 | 3393-9873
99357-7837 (plantão)

E-mail uaactstm_n@sejus.df.gov.br

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Público-alvo
Crianças e adolescentes até 18 anos de 
idade e, de modo excepcional, até os 
21 anos

Área de 
abrangência

De Santa Maria Norte até o limite da 
DF 140, inclusive Santos Dumont, Total 
Ville, Área Alfa Marinha e Tororó

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Disque Direitos Humanos
Encaminhamento de outras instituições
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Serviços oferecidos

 • Orientação aos responsáveis (na maioria dos casos, 
não há abertura de prontuários)

 • Aplicação de medidas de proteção previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

 • Acompanhamento, no período do 30 dias, das medi-
das de proteção

 • O Conselho Tutelar não efetua nenhum repasse de 
benefícios. Se houver necessidade, o conselheiro 
encaminha ou solicita aos órgãos responsáveis

Observação

Atendimento de plantão: todos os dias, das 18h às 8h. 
Ou entre em contato com a Coordenação de Denúncia 
de Violação dos Direitos das Crianças e Adolescentes 
pelos telefones 3213-0763, 3213-0766, 32130657 ou pelo 
e-mail cisdeca@sejus.df.br . 
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Conselho Tutelar de Santa Maria Sul (CTSMS)

Endereço Quadra 209/309, área especial B, Santa 
Maria-DF

Telefones 3393-6450 | 99357-7837 (plantão)

E-mail uaactstm_s@sejus.df.gov.br

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Público-alvo
Crianças e adolescentes até 18 anos de 
idade e, de modo excepcional, até os 
21 anos

Área de 
abrangência

De Santa Maria Sul até a CL 110 e 410, 
quadras 210 e 310, Setor Central, Con-
domínio Porto Rico, inclusive Cidade 
Nova (antiga Vila DVO) e Módulos (Divi-
sa entre Santa Maria e Céu Azul)

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Disque Direitos Humanos
Encaminhamento de outras instituições
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Serviços oferecidos

 • Orientação aos responsáveis (na maioria dos casos, 
não há abertura de prontuários)

 • Aplicação de medidas de proteção previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

 • Acompanhamento, no período do 30 dias, das medi-
das de proteção

 • O Conselho Tutelar não efetua nenhum repasse de 
benefícios. Se houver necessidade, o conselheiro 
encaminha ou solicita aos órgãos responsáveis

Observação

Atendimento de plantão: todos os dias, das 18h às 8h, Ou 
entre em contato com a Coordenação de Denúncia de 
Violação dos Direitos das Crianças e Adolescentes pelos 
telefones 3213-0763, 3213-0766, 32130657, 3234-8555, 
9238-8956 ou pelo e-mail craplantao@gmail.com.

bruna
Nota
Alterar e-mail para:  cisdeca@sejus.df.brRetirar telefones 3234-8555 e 99238-8956 
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Gerência de Atendimento em Meio Aberto 
(Geama)

Endereço

QC 01, área especial S/N, Santa Maria- 
DF (antigo prédio da Administração 
Regional de Santa Maria ao lado do 
Banco Regional de Brasília – BRB)

Telefones 3393-0914 | 3393-0009 | 99165-3880  

E-mails lib.assit.santamaria@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Público-alvo Adolescentes em conflito com a lei (dos 
12 aos 21 anos)

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria

Forma de 
acesso

Vinculada aos encaminhamentos 
judiciais
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Serviços oferecidos

 • Execução das medidas de liberdade assistida e 
prestação de serviços à comunidade (arts. 118 e 119, 
Estatuto de Criança e do Adolescente – ECA)

 • Acompanhamento, auxílio e orientação do adoles-
cente

 • Promoção social do adolescente e de sua família, 
fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se ne-
cessário, em programa oficial de auxílio e assistência 
social

 • Viabilização da matrícula, supervisão da frequência 
e do aproveitamento escolar do adolescente

 • Estímulo à profissionalização do adolescente e a sua 
inserção no mercado de trabalho

 • Apresentação do relatório do caso

 • Ações para o desenvolvimento de consciência 
cidadã, por meio do estímulo ao cumprimento de 
deveres e à garantia dos direitos fundamentais e 
sociais

 • Prevenção da reincidência de atos infracionais por 
parte dos adolescentes em situação de risco pessoal 
e/ou social

 • Ampliação da noção de pertencimento do socioe-
ducando à comunidade onde está inserido

 • Contribuição para a construção de sua identidade, 
de modo a favorecer a elaboração de um projeto de 
vida
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Unidade de Semiliberdade de Santa Maria 
(USS)

Endereço Quadra 25, lote 42, Setor Leste,  
Gama-DF (provisório)

Telefones 3434-0495 | 99266-7383 

E-mail semisantamaria@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
(atendimento com a equipe técnica)

Público-alvo
Socioeducandos de 16 a 17 anos, com 
sentença de cumprimento de medida 
socioeducativa de semiliberdade

Área de 
abrangência

Todos os adolescentes sentenciados 
pela Justiça do Distrito Federal que 
sejam enviados para a unidade

Forma de 
acesso

Adolescentes sentenciados pelo Poder 
Judiciário a cumprir medida de semili-
berdade
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Serviços oferecidos

 • Acolhimento institucional em regime de semiliber-
dade

 • Acompanhamento individual e familiar com a equi-
pe multidisciplinar

 • Encaminhamentos externos para rede local como 
forma de acesso às políticas de saúde, educação, 
profissionalização etc.
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Unidade de Internação de Santa Maria 
(UISM)

Endereço Av. Alagados, AR VIII, Santa Maria

Telefones 3392-1540 | 3392-1510

E-mail uism.direcao2@gmail.com

Funcionamento 24 horas

Público-alvo

Adolescente em cumprimento de me-
didas socioeducativa de internação do 
DF, familiares e comunidade

Área de 
abrangência Todo o Distrito Federal

Forma de 
acesso

Demanda espontânea
Contato telefônico
Reunião com horário marcado
Atendimento por encaminhamento de 
outros órgãos da rede
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Serviços oferecidos

 • Encaminhamento para atendimento de saúde, reti-
rada de documentação

 • Informes e encaminhamento dos familiares e comu-
nidade para acesso às políticas públicas
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Cultura

Núcleo de Formação Popular Família  
Hip-Hop

Endereço EQ 304/307, conjunto C, lote 01, Santa 
Maria-DF 

Telefones 98122-8611 | 98427-3819 | 3392-1764

E-mail familiahiphopdf@gmail.com 

Funcionamento Sexta a sexta-feira, das 9 às 18h

Público-alvo Comunidade em geral

Área de 
abrangência Santa Maria

Forma de 
acesso

Demanda espontânea atendendo ao 
planejamento elaborado pela institui-
ção
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Serviços oferecidos

 • Oficinas de teatro, dança, violão, produção musical, 
serigrafia

 • Pré-vestibular

 • Escola de formação

 • Evento cultural

 • Aulas de inglês aos sábados, das 9h às 11h
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Um Ato Produções Culturais

Endereço AC 419, conjunto D, lote 13, Santa 
Maria-DF

Telefones 3046-1103 | 98124-2479 | 9386-0663

E-mail ro_atriz@hotmail.com

Funcionamento
Segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e 
das 14h às 18h
Sábado, das 9h às 12h

Público-alvo Comunidade em geral

Área de 
abrangência Todo o Distrito Federal

Forma de 
acesso Demanda espontânea

Serviços oferecidos

 • Oficinas de teatro e palhaçaria

 • Oficina de tecido

 • Oficina de pole dance

 • Oficina de circo
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Educação

Coordenação Regional de Ensino (CRE)

Endereço CL 114, lote D, 4º andar, sala 402, Santa 
Maria Shopping, Santa Maria-DF

Telefones 3901-6601  | 3901-6603  | 3901-6593

E-mail cre.santamaria@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Público-alvo
Estudantes
Pais e responsáveis
Servidores da SEE/DF

Área de 
abrangência Toda região de Santa Maria

Forma de 
acesso

Demanda espontânea de comunidade 
escolar: alunos(as), pais, responsáveis e 
servidores(as) da SEE/DF
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Serviços oferecidos

 • Acolhimento e orientações aos pais/responsáveis e 
professores(as).

 • Oficina de Teatro realizada na CRE para estudantes 
de Santa Maria do 9º ano e Ensino Médio.

 • Clube de robótica com iniciação de cursos para 
estudantes e professores(as) de Santa Maria.

 • Projeto Santa Maria em Pauta: aulas de música 
(instrumentos musicais e canto) para estudantes da 
rede pública e comunidade de Santa Maria, funcio-
nando no prédio do Posto de Saúde do Residencial 
Santos Dumont.

 • Atendimento aos pais/responsáveis para homolo-
gação de inscrições nas creches públicas ou conve-
niadas.

 • Captação e remanejamento de vagas e encaminha-
mento para matrícula nas escolas públicas de Santa 
Maria.

 • Auxílio nas inscrições pela Central de atendimento 
156 e divulgação do resultado dos(as) contempla-
dos(as) com a vaga.

 • Teste de acuidade (teste de visão) aos(às) estudantes 
de Santa Maria, com encaminhamento para atendi-
mento oftalmológico e doação de óculos, quando 
necessário.

 • Distribuição de kit material escolar aos(às) estudan-
tes do 6º ano à 3ª série do ensino médio beneficiá-
rios(as) do Bolsa Família.
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Serviços oferecidos (continuação)

 • Transporte escolar aos(às) estudantes de Santa Ma-
ria (encaminhados pela escola) de 4 a 17 anos que 
residam em zona rural ou cujo local de residência 
não seja atendido por transporte público ou para 
zona urbana (até 10 anos), desde que residam a 2km 
da escola.

 • Centro Interescolar de Línguas (CIL) – oferta cursos 
de línguas estrangeiras para estudantes da rede 
pública de ensino, com vagas remanescentes (não 
preenchidas) para a comunidade.

 • Centro de iniciação Desportiva(CID) – Projeto que 
oferece diferentes modalidades esportivas com 
vagas aos(às) estudantes da rede pública. Pontos 
existentes: Ginásio Central, CEM 417, Centro de Ensi-
no Especial e CEF 316.

 • Ginástica nas quadras – Programa que oferece 
práticas desportivas, prioritariamente para idosos. 
Pontos existentes: Posto de saúde (Santos Dumont), 
Capela Rainha da Paz, Igreja Presbiteriana Qd. 316, 
Centro de Ensino Especial e Centro de Saúde 01.
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Instituto Federal de Brasília (IFB) 
Campus Gama

Endereço
DF 480, lote 01, Setor de Múltiplas Ati-
vidades, Gama-DF (ao lado do terminal 
de ônibus)

Telefone 2103-2250

E-mail cgam.dir.ifb.edu.br

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

Público-alvo Comunidade em geral

Área de 
abrangência Todo o Distrito Federal e entorno

Formas de 
acesso

Inscrição e posterior sorteio para cursos 
técnicos e de ensino médio
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 
para cursos de ensino superior
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Serviços oferecidos

 • Graduação: licenciatura em Química, tecnologia em 
alimentos e tecnologia em logística e bacharelado 
em administração

 • Proeja: técnico em Administração

 • Cursos Técnicos Integrados (destinados para estu-
dantes que acabaram de concluir o 9º ano do Ensino 
fundamental e vão ingressar no ensino médio): 
técnico em alimentos e técnico em química

 • Cursos Técnicos Subsequentes (destinados a estu-
dantes que já concluíram o ensino médio): técnico 
em logística

Observação

O Instituto Federal de Brasília oferece outros cursos em 
em Brasília, Ceilândia, Estrutural, Planaltina, Recanto 
das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e 
Planaltina.
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Esporte

Centro Olímpico e Paralímpico 

Endereço QC 3, área especial 4, Santa Maria-DF

Telefone 99238-6131 | 98633-9695

E-mail giovani.barros@esporte.df.gov.br

Funcionamento Terça a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h

Público-alvo Crianças (a partir dos 4 anos comple-
tos), adolescentes, adultos e idosos

Área de 
abrangência

Toda a região de Santa Maria, Gama e 
entorno

Formas de 
acesso

Demanda com horários e dias  
agendados
Encaminhamento de outras instituições
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Serviços oferecidos

 • Modalidades esportivas (conforme disponibilidade 
de vagas).

 • Espaço de convivência e lazer (exceto piscinas): 
pode ser usado aos sábados e domingos, exceto 
feriados, das 9h às 16h. Para usar os espaços, os 
maiores de 16 anos devem apresentar documento 
oficial com foto; menores de 15 anos devem estar 
acompanhados por um responsável.

 • Atendimento pontual aos alunos nas áreas de  
psicologia, pedagogia e assistência social.

 • Atendimento aos alunos na Gerência Didático Peda-
gógica (GDP)

 • Atendimento aos alunos na Gerência de Apoio So-
cial (GAS) composta por assistente social, psicóloga 
e pedagoga

 • Atendimento aos alunos na Coordenação de Pesso-
as com Deficiência (CPD)

 • Oficina de iniciação profissional para jovens de 12 a 
23 anos;

 • Oficina “Vida digital” para adultos e idosos
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Justiça

Defensoria Pública do DF 
Núcleo de Santa Maria

Endereço
QR 211, lote 1, conjunto A, Fórum  
Desembargador José Dilermando Mei-
reles, Santa Maria-DF

Telefones 2196-4548 | 99350-0029 | 99359-0082

E-mail defensoria.santamaria2016@gmail.com

Funcionamento
Segunda a sexta-feira, a partir das 12 h 
(mediante retirada de senha). O aten-
dimento inicia às 13h, quando o fórum 
abre ao público, e encerra às 19h.

Público-alvo População hipossuficiente (renda fami-
liar bruta de até cinco salários mínimos)

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento, por escrito, de ou-
tras instituições da Rede
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Serviço oferecido

Assistência jurídica integral e gratuita à população que 
não tem condições financeiras de pagar as despesas 
deste serviço

Observação

Documentos necessários para o atendimento:
1. RG e CPF do solicitante
2. Comprovante de renda atualizado: último con-
tracheque se empregado, ou carteira de trabalho, 
extrato do INSS. Se autônomo – carteira de traba-
lho; imposto de renda, se houver; extrato bancário 
dos últimos três meses, acompanhado de outros 
indicadores como carteira do SUS, comprovante que 
filho estuda em colégio público. Pessoa jurídica: 
imposto de renda e/ou balanço contábil registrado 
na Junta Comercial. Entrevista para verificar renda 
familiar, existência de mais de um imóvel/carro etc. 
Outros documentos poderão ser solicitados após a 
entrevista.
3. Comprovante de residência atualizado: com-
provante em nome do assistido (fatura de energia, 
água, telefone, IPTU ou cartão de crédito – dos 
últimos três meses, ou contrato de aluguel vigente 
com firma reconhecida).
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Fundação de Assistência Judiciária 
da OAB-DF (FAJ)

Endereço
QR 211, lote 1, conjunto A, sala B-110, 
Fórum Desembargador José Dilerman-
do Meireles, varanda superior, Santa 
Maria-DF

Telefones 3395-4048 | 99675-1768 

E-mail fajsantamaria@oabdf.com

Funcionamento
Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.
Atendimento ao público, de segunda a 
quarta-feira, das 13h às 16h.

Público-alvo
população hipossuficiente (renda fami-
liar bruta de até dois salários mínimos 
e meio).

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento das Varas de Violên-
cia Doméstica e dos Conselhos Tutela-
res
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Serviços oferecidos

 • Ajuizamento de ações nas áreas cíveis, de família e 
de juizado especial

 • Acompanhamento de processos na Vara de Violên-
cia Doméstica

Observação

Para demandas em processos já distribuídos na vara do 
juizado, são acompanhados somente aqueles que estão 
no 2º Juizado Especial, ficando a Defensoria Pública 
como opção para aqueles que possuem processos no 1º 
Juizado Especial.
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Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) 
Promotoria de Justiça de Santa Maria

Endereço QR 211, conjunto A, lote 14, Santa 
Maria-DF 

Telefone 3395-9700 | 99179-3261   

E-mail pjsantamaria@mpdft.mp.br

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 12h às 19h

Público-alvo Toda a sociedade

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria

Forma de 
acesso

Demanda espontânea por meio da 
Unidade de Atendimento ao Cidadão 
da Promotoria de Santa Maria

Serviço oferecido

A Promotoria de Justiça é a porta de acesso dos cida-
dãos ao Ministério Público para resolverem problemas 
em diversas áreas jurídicas, como infância e juventude, 
consumidor, criminal, educação, saúde, entorpecentes, 
família, meio ambiente, patrimônio público, entre outras.
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Observações

Contatos da Ouvidoria do MPDFT:

 • Telefones: 0800 644 9500 ou 127 (ligação gratuita), 
em dias úteis, de 2ª a 6ª, das 12h às 18h.

 • Atendimento pessoal: Eixo Monumental, Praça do 
Buriti, lote 2, sala 138, Sede do MPDFT, Brasília-DF. 
Em dias úteis, de 2ª a 6ª, das 12h às 18h.

 • Coleta nas urnas das Promotorias de Justiça das 
cidades.

 • Carta dirigida à Ouvidoria do MPDFT: Eixo Monu-
mental, Praça do Buriti, lote 2, sala 138, Sede do 
MPDFT, Brasília-DF, CEP 70091-900.

 • Formulário eletrônico: www.mpdft.mp.br/ouvidoria

Atendimento de plantão do MPDFT:

 • Telefones: 3103-6217 e 3103-6219

 • Atendimento presencial aos sábados, domingos e 
feriados no Fórum Desembargador Milton Sebastião 
Barbosa, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios (TJDFT), Eixo Monumental, Praça 
Municipal, lote 1, bloco B, ala A, sala T5, térreo, 
Brasília-DF.

 • O plantão presencial conduz oitivas de adolescentes 
infratores, casos urgentes, cíveis e criminais e  
audiências de custódia.
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Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios 
(TJDFT) – Fórum Desembargador José 
Dilermando Meireles

Endereço
QR 211, lote 1, conjunto A, Av. Alaga-
dos, Fórum Desembargador José Diler-
mando Meireles, Santa Maria-DF

Telefone 3103-5704

E-mail dirforum.santamaria@tjdft.jus.br

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 12h às 19h

Público-alvo Pessoas que tenham processos judiciais

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria

Forma de 
acesso

Demanda espontânea; é necessário o 
auxílio de um(a) advogado(a)*
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Serviços oferecidos

Prestação de informações, audiências e outros serviços 
relacionados ao processo judicial

Observações

Para obter auxílio da Justiça na resolução de algum pro-
blema, a pessoa deverá pedir o auxílio de um(a) advoga-
do(a)*, que tomará as providências necessárias para dar 
início ao processo judicial.
O Fórum de Santa Maria conta com as seguintes Varas e 
Juizados:

 • Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher de Santa Maria

 • 1º Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria

 • 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria

 • 1ª Vara Criminal e Tribunal do Juri de Santa Maria

 • 2ª Vara Criminal de Santa Maria

 • 1ª Vara Cível, de Família Órfãos e Sucessões de Santa 
Maria

 • 2ª Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de 
Santa Maria

* Para obter informações sobre os advogados públicos 
que atendem gratuitamente a população, veja “Defenso-
ria Pública”
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Meio Ambiente

Batalhão de Polícia Militar Ambiental 
(BPMA)

Endereço
Praça do Bosque, lote 10, Candangolân-
dia-DF; Parque de Águas Claras, Águas 
Claras-DF

Telefone 99351-5736 (denúncia ou doação)

E-mail cpam.bpma@gmail.com

Funcionamento 24 horas

Público-alvo Toda a população do Distrito Federal

Área de 
abrangência Toda a área do Distrito Federal

Forma de 
acesso

Demanda espontânea (via WhatsApp, 
pessoalmente, por telefone ou por 
e-mail)
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Serviços oferecidos

 • Redução do contrabando e comércio ilegal de ani-
mais silvestres

 • Denúncia de maus-tratos a animais, crimes contra 
recursos hídricos, crimes contra a fauna ou a flora

 • Policiamento ostensivo rural

 • Resgate de animais silvestres

Observações

 • A participação da população, por meio de denún-
cias, é essencial para a manutenção do controle e da 
fiscalização da preservação ambiental e contra os 
maus-tratos de animais. 

 • Nas denúncias via WhatsApp, também há preserva-
ção do sigilo de quem denuncia.
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Proteção à mulher

Centro Especializado de Atendimento à 
Mulher (Ceam I)

Endereço Estação do Metrô 102 sul, Asa Sul, 
Brasília-DF

Telefones 3223-7264 

E-mail ceam102@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Público-alvo
Mulheres, acima de 18 anos, vítimas 
de violência relacionada a questões de 
gênero

Área de 
abrangência Todo o Distrito Federal e entorno

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições
Acolhimento, em horário marcado.
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Serviços oferecidos

 • Execução, em nível distrital, da Política Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

 • Acolhimento e atendimento interdisciplinar nas 
áreas jurídica, pedagógica, psicológica e de assistên-
cia social às mulheres em situação de violência de 
gênero com objetivo de promover o fortalecimento 
e o resgate da cidadania.

 • Ações de prevenção às situações de violência de 
gênero contra as mulheres por meio de cursos, 
palestras, oficinas, grupos reflexivos, entre outras 
atividades.

 • Articulação com a comunidade, com as instituições 
e serviços governamentais e não governamentais 
que integram a rede de enfrentamento e atendi-
mento.
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Núcleo de Atendimento a Famílias e aos 
Autores de Violência Doméstica (Nafavd)

Endereço
QR 211, conjunto A, lote 14, Promo-
toria de Justiça de Santa Maria, Santa 
Maria-DF 

Telefone 3394-3006 | 99516-1772 | 99194-8963

E-mail nafavd.stamaria@gmail.com
nafavd.santamaria@mulher.df.gov.br

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 12h às 19h

Público-alvo

Pessoas maiores de 18 anos, encami-
nhadas pelo Judiciário ou pelo Ministé-
rio Público, com processos de compe-
tência da Vara de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher do Distrito 
Federal

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria

Forma de 
acesso

Encaminhamento pelo Judiciário ou 
pelo Ministério Público
Outras formas de acesso serão analisa-
das conforme demanda e avaliação da 
equipe técnica, desde que respeitado o 
público-alvo.
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Serviço oferecido

Acompanhamento psicossocial em grupo e individual 
para homens e mulheres. O serviço ofertado não se 
configura como palestra curso ou terapia. São espaços de 
reflexão e educação, a partir das perspectivas de gênero 
e direitos humanos. Os objetivos são: empoderamento 
de mulheres em situação de violência, reflexão sobre 
alternativas não violentas para resolução de conflitos, 
responsabilização e reeducação de autores de violência 
doméstica e familiar contra as mulheres. 

Observações 

 • O cadastramento no programa poderá ser realizado 
durante todo o horário de funcionamento da uni-
dade. Após o cadastro e o recebimento de informa-
ções, o atendimento psicossocial será agendado 
presencialmente, por telefone ou por carta com 
aviso de recebimento (AR).

 • O Nafavd Santa Maria é um programa desenvolvi-
do pelo Governo do Distrito Federal, por meio da 
Secretaria de Estado da Mulher. Apesar de trabalhar 
em parceria com a Justiça, o acompanhamento no 
núcleo não tem caráter de julgamento, crítica ou 
avaliação da responsabilidade judicial dos envolvi-
dos.



70

Policiamento de Prevenção Orientada 
à Violência Doméstica (Provid) do 26º 
Batalhão de Polícia Militar

Endereço QC 01, área especial 01, Av. Alagados, 
Santa Maria-DF

Telefones 3190-2618 (Provid) | 3190-2605 (24h) | 
99970-8421 (durante o dia)

E-mail pmdf.26bpm.provid@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 13h às 19h.

Público-alvo
Mulheres que se encontram em contex-
to de violência doméstica, bem como 
crianças e idosos

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições



71

Serviço oferecido

Atendimento, por meio de visitas domiciliares, aos envol-
vidos no contexto de violência doméstica.
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Saúde

Adolescentro

Endereço SGAS 605, lote 32/33 , Asa Sul,  
Brasília-DF

E-mail adolescentro.df@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e 
das 13h às 18h

Público-alvo Adolescentes (12 a 18 anos)

Área de 
abrangência Todo o Distrito Federal

Formas de 
acesso

Por encaminhamento da Unidade Bási-
ca de Saúde da região
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Serviço oferecido

Ambulatório multiprofissional voltado para o atendimen-
to de adolescentes com transtorno mental, transtorno 
de aprendizagem e vítimas de violência sexual e de seus 
familiares/responsáveis.

Observações 

 • Entrevista inicial: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 10h30 e das 14h às 16h30 (exceto às terças-feiras 
pela manhã). Necessária a presença do adolescente.

 • Contatos e solicitações devem ser feitos por e-mail.
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Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 
Outras Drogas (Caps-AD Flor de Lótus)

Endereço QR 312, conjunto H, casa 12, Santa 
Maria-DF

E-mail capssantamaria@yahoo.com.br

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 7h às 22h

Público-alvo Maiores de 16 anos que fazem uso 
abusivo de álcool e outras drogas

Área de 
abrangência Santa Maria, Gama e entorno sul

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições

Serviços oferecidos

 • Acolhimento de porta aberta

 • Grupos terapêuticos

 • Oficinas terapêuticas

 • Atendimento individual

 • Grupo para famílias
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Centro de Atenção Psicossocial – Instituto de 
Saúde Mental (Caps ISM)

Endereço EPNB KM 04, área especial s/n°, Av. Su-
cupira, Granja do Riacho Fundo I-DF

Telefones
3399-4545 (recepção) | 3399-3666 
(marcação de consultas) | 2017-1297 
(gerência)

E-mail g.capsism@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

Público-alvo Adultos com transtornos mentais  
graves e persistentes

Área de 
abrangência

Riacho Fundo I e II, Guará, Park Way, 
Estrutural, Núcleo Bandeirante, Can-
dangolândia. Gama e Santa Maria 
(enquanto não houver serviço especia-
lizado na região)

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições

Serviços oferecidos

Acolhimento, oficinas terapêuticas, centro de convivên-
cia, acompanhamento psiquiátrico e psicológico, Progra-
ma Vida em Casa
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Centro de Atenção Psicossocial Infanto-
Juvenil (Caps i)

Endereço
QR 307, área especial (dentro do Posto 
de Saúde nº 1 do Recanto das Emas), 
Recanto das Emas-DF

Telefones 2017-1145 (ramal 6000 / 6001)

E-mail capsi.cgsre@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 7h às 18h

Público-alvo

Crianças e adolescentes com transtor-
nos mentais graves ou persistentes, até 
os 18 anos
Crianças e adolescentes com compro-
metimento devido ao uso de substân-
cias psicoativas, até os 16 anos

Área de 
abrangência

Recanto das Emas, Samambaia, Riacho 
Fundo I, Riacho Fundo II, Gama, Santa 
Maria, Núcleo Bandeirante e Candan-
golândia

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições
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Serviço oferecido

Atendimento, acompanhamento psicossocial e multipro-
fissional em saúde mental

Observação

Atendemos somente os casos graves. Casos leves e 
moderados são atendidos pelo serviço atenção básica ou 
em ambulatórios de saúde mental.
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Centro de Orientação Médico-Psicopedagógica 
(Compp)

Endereço SMHN, Quadra 03, conjunto 1, bloco A, 
Asa Norte, Brasília-DF

Telefone 2017-1991 | 2017-1992

E-mail colegcompp@gmail.com

Funcionamento
Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, 
com exceção das terças, período matu-
tino (reunião de equipe).

Público-alvo Crianças (0 a 12 anos incompletos)

Área de 
abrangência Todo o Distrito Federal

Formas de 
acesso

Por encaminhamento da Unidade Bási-
ca de Saúde da região

Serviço oferecido

Atendimento ambulatorial multiprofissional de crianças 
e adolescentes com transtornos emocionais e compor-
tamentais (alterações na linguagem, transtornos de 
aprendizagem, transtornos psiquiátricos)
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Conselho Regional de Saúde (CRS)

Endereço Quadra AC 102, conjunto A, B, C e D,  
s/nº, Santa Maria-DF

Telefone 99123-2737

E-mail crsaudesantamaria@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h

Público-alvo Usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS)

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria e entorno

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Atendimento telefônico
Aplicativo de celular (WhatsApp)

Serviço oferecido

Recebimento de denúncias e reclamações e encaminha-
mento ao superintendente da região sul e à diretoria do 
Hospital Regional de Santa Maria
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Hospital Regional de Santa Maria (HRSM)

Endereço Quadra AC 102, conjunto A, B, C e D,  
s/nº, Santa Maria-DF

Telefone 4042-7770  
(ramal 5522 - direção administrativa).

E-mail diretoriageralhrsm@gmail.com

Funcionamento

Atendimento emergencial: 24 horas 
Atendimento ambulatorial: de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h 
às 18h

Público-alvo População de Santa Maria

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento da Rede de Atenção 
Primária
Serviço de emergência
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Serviços oferecidos

 • Especialidades: pediatria, nefrologia, cirurgia 
geral, ortopedia, urologia, mastologia, cardiologia, 
psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, infectologia, 
proctologia, psicologia, serviço social, odontologia, 
bucomaxilofacial, reumatologia, endocrinologia, 
neonatologia, hematologia, anatomia, patológica, 
radiologista, endoscopia, gastroenterologia.

 • Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Adulto, Pediá-
trica e de Neonatologia.

 • Unidade de Cuidados Intermediários para Recém 
Nascido (UCIN).
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Centro de Especialidades para a Atenção às 
Pessoas em Situação de Violência Sexual, 
Familiar e Doméstica (CEPAV) Flor do 
Cerrado

Endereço Área Especial, nº 01, setor central, Ga-
ma-DF (Hospital Regional do Gama)

Telefones 2017-1518 | 3385-9956

E-mail nupav.sul@saude.df.gov.br

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

Público-alvo Mulheres, adolescentes e crianças víti-
mas de violência sexual e doméstica

Área de 
abrangência Santa Maria e Gama

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições
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Serviço oferecido

Atendimento especializado para situação de violência 
com enfermagem, psicólogo, assistente social e médico.

Observação
Os interessados serão recebidos e terão dia e horário 
marcados, conforme agenda dos profissionais.
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Unidade Básica de Saúde 1 (UBS)

Endereço EQ 207/ 307, conjunto T, lote 2, Santa 
Maria Sul, Santa Maria-DF

Telefone 2017-1800 (ramais: Gerência 6071, ACS 
6072, Arquivo 6070 e Odonto 6073)

E-mail cssm01.13401@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 07 às 22h

Público-alvo População de Santa Maria

Área de 
abrangência

Comércio das quadras: 205, 206,  204, 
304, 308, 309, 408, 409, 410, 106, 107,  
307, 108, 109, 110, 208, 209, 210, 101,  
102, 103, 104, 105, 211, 310, 402, 403, 
404, 407. Área central das quadras: 
101, 102, 104, 105, 106, 207, 404 e 407. 
Entrequadras: 304/307, 403 e 404. 
Quadra central QC 1 a QC 3. Quadras 
residenciais 103, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 304, 307, 308, 309, 
310,  402, 403 e 404. Núcleo Rural Santa 
Maria: Chácaras 1 a 30. 1ª Etapa Porto 
Rico quadras de A a K, K1, K2. 2ª Etapa 
Porto Rico quadras de A a I.  3ª Etapa 
Porto Rico Quadras 1 a 27, C1, C2. Etapa 
Centro Porto Rico de 1 a 4.

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições
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Serviços oferecidos

 • Acolhimento

 • Curativo e nebulização

 • Confecção de cartão do SUS 

 • Promoção da saúde e práticas integrativas

 • Entrega de medicamentos e insumos básicos

 • Assistência básica integral e contínua

 • Planejamento familiar

 • Assistência médica e assistência de enfermagem

 • Assistência às doenças crônicas (hipertensão e 
diabetes)

 • Distribuição de preservativos e contraceptivos 

 • Acompanhamento da mulher ciclo gravídico (pré-
-natal e puerpério)

 • Imunização (vacinas)

 • Teste rápido de gravidez (TIG)

 • Grupos de educação em saúde

 • Vigilância epidemiológica

 • Coleta de exames laboratoriais

 • Acompanhamento da criança (crescimento e desen-
volvimento) 

 • Prevenção, aconselhamento, atendimento, testagem 
e tratamento – DST/Aids

 • Raio-X, realização de exames laboratoriais e teste do 
pezinho.
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Unidade Básica de Saúde 2 (UBS)

Endereço EQ 217/ 317, lote E, Santa Maria-DF

Telefone 2017-1800 (ramal 5840)

E-mail gerenciacssm2@gmail.com 

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e 
sábado, das 7h às 12h

Público-alvo População de Santa Maria

Área de 
abrangência

Equipe A- QR.516, CL516, QR 416, CL 
416, QR 415, CL 415. Equipe B- QR 217, 
CL 217, QR 218, CL218, QR 219, CL219. 
Equipe C- QR 317, CL317, QR318, 
CL318, QR319, CL319. Equipe D- QR216, 
CL216, QR316, CL316. Equipe E- CL115, 
AC115, QR215, LC 315, QR 315. Equi-
pe F- QR120, CL 120, QR116, CL116, 
QR117, CL117. Equipe G- QR118, CL118, 
AC118, QR119, CL119, QR121, QR122. 
Equipe H- TOTAL VILE, MARINHA, SAIA 
VELHA E PLO JK.

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições
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Serviços oferecidos

 • Acolhimento

 • Curativo e nebulização

 • Confecção de cartão do SUS 

 • Promoção da saúde e práticas integrativas

 • Entrega de medicamentos e insumos básicos

 • Assistência básica integral e contínua

 • Planejamento familiar

 • Assistência médica e assistência de enfermagem

 • Assistência às doenças crônicas (hipertensão e 
diabetes)

 • Distribuição de preservativos e contraceptivos 

 • Acompanhamento da mulher ciclo gravídico (pré-
-natal e puerpério)

 • Imunização (vacinas)

 • Teste rápido de gravidez (TIG)

 • Grupos de educação em saúde

 • Vigilância epidemiológica

 • Coletas de exames laboratoriais

 • Acompanhamento da criança (crescimento e desen-
volvimento) 

 • Prevenção, aconselhamento, atendimento, testagem 
e tratamento – DST/Aids
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Unidade Básica de Saúde 3 (UBS)

Endereço Quadra 100, conjunto I, lote 1, Santa 
Maria-DF

Telefone 2017-1145 (ramal 5880)

E-mail posto03sm@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Público-alvo População de Santa Maria

Área de 
abrangência

Área central das Quadras 200 e 300
Quadra Residencial 100

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições

Serviços oferecidos

 • Acolhimento

 • Curativo

 • Nebulização

 • Confecção de cartão do SUS 

 • Inserção de consultas e exames nos sistemas Sisreg 
e Siscon
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 • Promoção da saúde e práticas integrativas

 • Entrega de medicamentos e insumos básicos

 • Assistência básica integral e contínua

 • Planejamento familiar

 • Assistência médica e assistência de enfermagem

 • Assistência às doenças crônicas (hipertensão e 
diabetes)

 • Distribuição de preservativos e contraceptivos 

 • Acompanhamento da mulher ciclo gravídico (pré-
-natal e puerpério)

 • Imunização (vacinas)

 • Teste rápido de gravidez (TIG)

 • Grupos de educação em saúde

 • Vigilância epidemiológica

 • Acompanhamento da criança (crescimento e desen-
volvimento) 

 • Prevenção, aconselhamento, atendimento, testagem 
e tratamento – DST/Aids

 • Visita domiciliar e inserção no sistema de regulação 
para marcação de consulta e exames e em imuniza-
ção (vacinação) somente às quartas-feiras quinze-
nalmente.
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Unidade Básica de Saúde 5 (UBS)

Endereço QR 212/213, área especial,  
Santa Maria-DF

Telefone 2017-1145 (ramal 5851)

E-mail ubs05.sm@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Público-alvo População de Santa Maria

Área de 
abrangência

Comércio Local 112, 212, 312, 113, 213, 
313, 413, 214, 414
Quadras Residenciais 312, 213, 212, 
313, 214

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições

Serviços oferecidos

 • Acolhimento

 • Curativo

 • Nebulização
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 • Confecção de cartão do SUS

 • Promoção da saúde e práticas integrativas

 • Entrega de medicamentos e insumos básicos

 • Assistência básica integral e contínua

 • Planejamento familiar

 • Assistência médica e assistência de enfermagem

 • Assistência às doenças crônicas (hipertensão e 
diabetes)

 • Distribuição de preservativos e contraceptivos 

 • Acompanhamento da mulher ciclo gravídico (pré-
-natal e puerpério)

 • Imunização (vacinas)

 • Teste rápido de gravidez (TIG)

 • Grupos de educação em saúde

 • Vigilância epidemiológica

 • Acompanhamento da criança (crescimento e desen-
volvimento) 

 • Prevenção, aconselhamento, atendimento, testagem 
e tratamento – DST/Aids

 • Visita domiciliar e Inserção no sistema de regulação  
para marcação de consulta e exames

 • Atendimento Odontológico
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Unidade Básica de Saúde 6 (UBS)

Endereço QR 202/303, área especial, Santa 
Maria-DF

Telefone 2017-1145 (ramal 5870)

E-mail psu02santamaria@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Público-alvo População de Santa Maria

Área de 
abrangência

Comércio Local 201, 202, 203, 301, 302, 
303
Área Comercial 301
Quadras Residenciais 201, 202, 203, 
301, 302, 303

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições
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Serviços oferecidos

 • Acolhimento

 • Curativo

 • Nebulização

 • Confecção de cartão do SUS

 • Inserção de consultas e exames no sistema Sisreg e 
Siscon

 • Promoção da saúde e práticas integrativas

 • Entrega de medicamentos e insumos básicos

 • Assistência básica integral e contínua

 • Planejamento familiar

 • Assistência médica e assistência de enfermagem

 • Assistência às doenças crônicas (hipertensão e 
diabetes)

 • Distribuição de preservativos e contraceptivos 

 • Acompanhamento da mulher ciclo gravídico (pré-
-natal e puerpério)

 • Imunização (vacinas) somente às quartas-feiras

 • Teste rápido de gravidez (TIG)

 • Grupos de educação em saúde

 • Vigilância epidemiológica

 • Acompanhamento da criança (crescimento e desen-
volvimento) 

 • Prevenção, aconselhamento, atendimento, testagem 
e tratamento – DST/Aids
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Unidade Básica de Saúde 7 (UBS)

Endereço
Avenida Brigadeiro Pinto de Moura 
s/n, Residencial Santos Dumont, Santa 
Maria-DF

Telefones 2017-1800 (ramal 5950)

E-mail gsap6sm@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Público-alvo População de Santa Maria

Área de 
abrangência Condomínio Santos Dumont

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições
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Serviços oferecidos

 • Acolhimento

 • Curativo

 • Nebulização

 • Confecção de cartão do SUS

 • Promoção da saúde e práticas integrativas

 • Entrega de medicamentos e insumos básicos

 • Assistência básica integral e contínua

 • Planejamento familiar

 • Assistência médica e assistência de enfermagem

 • Assistência às doenças crônicas (hipertensão e 
diabetes)

 • Distribuição de preservativos e contraceptivos 

 • Acompanhamento da mulher ciclo gravídico (pré-
-natal e puerpério)

 • Imunização (vacinas)

 • Teste rápido de gravidez (TIG)

 • Grupos de educação em saúde

 • Vigilância epidemiológica

 • Acompanhamento da criança (crescimento e desen-
volvimento) 

 • Prevenção, aconselhamento, atendimento, testagem 
e tratamento – DST/Aids
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Unidade Básica de Saúde 8 (UBS)

Endereço EQ 417/517, módulo E, Centro Comuni-
tário Cora Coralina, Santa Maria-DF

Telefone 2017-1145 (ramal 5891)

E-mail gsap05sm.sul@gmail.com 

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Público-alvo População de Santa Maria

Área de 
abrangência

Comércios Locais 417, 418, 419
Área central da Quadra 419
Quadras Residenciais 417, 418 e 419
Comércios Locais 517 e 518, Quadras 
Residenciais 517 e 518

Formas de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições
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Serviços oferecidos

 • Acolhimento

 • Curativo

 • Nebulização

 • Confecção de cartão do SUS

 • Promoção da saúde e práticas integrativas

 • Entrega de medicamentos e insumos básicos

 • Assistência básica integral e contínua

 • Planejamento familiar

 • Assistência médica e assistência de enfermagem

 • Assistência às doenças crônicas (hipertensão e 
diabetes)

 • Distribuição de preservativos e contraceptivos 

 • Acompanhamento da mulher ciclo gravídico (pré-
-natal e puerpério)

 • Imunização (vacinas) somente às quartas-feiras

 • Teste rápido de gravidez (TIG)

 • Grupos de educação em saúde

 • Vigilância epidemiológica

 • Acompanhamento da criança (crescimento e desen-
volvimento) 

 • Prevenção, aconselhamento, atendimento, testagem 
e tratamento – DST/Aids
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Segurança Pública

33ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal 
(33ª DPDF)

Endereço CL 114, lote A, Santa Maria-DF (ao lado 
do Santa Maria Shopping)

Telefones 3207-8590 | 3207-8571 | 197

E-mail dp33-saa@pcdf.df.gov.br

Funcionamento 24 horas

Público-alvo Comunidade em geral

Área de 
abrangência Santa Maria-DF

Forma de 
acesso Demanda espontânea
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Serviços oferecidos

 • Registro de ocorrências policiais

 • Emissão de certidão de antecedentes criminais

 • Emissão de carteira de identidade

 • Disque Denúncia

Observações

 • Registro de ocorrências policias pela internet nos 
seguintes casos: acidente de trânsito sem vítima, 
acidente de trânsito com veículo evasor, ameaça, 
apropriação indébita, crimes contra a honra (calúnia, 
injúria e difamação), injúria real sem lesão aparente, 
injúria racial, estelionato, extravio de documentos/
objetos, furtos diversos, furto mediante fraude, furto 
em interior de veículo, perturbação do trabalho 
ou sossego alheio, perturbação da tranquilidade e 
maus-tratos de animais.

 • Em caso de flagrante, o registro é feito na Central de 
Flagrantes da 20ª Delegacia de Polícia (Gama).
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Corpo de Bombeiros Militar do DF 
Grupamento Bombeiro Militar de Santa 
Maria (18° GBM)

Endereço QR 118, área especial s/n°, Santa  
Maria-DF

Telefones 3901-3016 | 3901-3015

E-mail 18gbm@cbm.df.gov.br

Funcionamento

Segunda a sexta-feira, das 13h às 19h 
(horário de expediente)
Nos casos emergenciais, todos os dias 
da semana, 24 horas

Público-alvo Comunidade em geral

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria

Forma de 
acesso Demanda espontânea
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Serviços oferecidos

 • Serviços emergenciais: prestados após acidentes, 
incêndios, afogamentos, entre outros.

 • Programa Bombeiro-Mirim: atividade complementar 
de educação para crianças.

 • Programa Aleitamento Materno: visitas domiciliares 
para coletar e transportar leite humano em todo o 
DF e orientar a respeito de amamentação. Para ser 
doadora, cadastre-se pelo número 160, opção 4. As 
coletas são feitas de segunda a sexta-feira.

 • Projeto Cão-Guia: parceria com a Associação Brasi-
liense de Ações Humanitárias (ABA), com atividade 
no Sais Quadra 4, lote 5, Brasília, próximo à Acade-
mia do Corpo de Bombeiros Militar do DF.

 • Serviços preventivos: desenvolvidos pelo Depar-
tamento de Segurança contra Incêndio (Deseg) e 
pelo Grupamento de Proteção Civil, com intuito de 
prevenir danos maiores à população e, ainda, atuar 
em situações de risco iminente. 

 • Perícia de incêndio: pode ser solicitada pelo próprio 
interessado ou pelos militares do CBMDF que fize-
ram o atendimento da ocorrência.

 • Ouvidoria: responsável por receber denúncias, re-
clamações, elogios e sugestões quanto aos serviços 
da corporação e de seus agentes, além de executar 
o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e forne-
cer cópias de ocorrências. A manifestação pode 
ser feita, presencialmente, nos postos do Na Hora, 
de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, pelo 
número 162 ou pelo site www.ouv.df.gov.br.
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Polícia Militar do Distrito Federal  
26° Batalhão de Polícia Militar 

Endereço QC 01, área especial, Av. Alagados, 
Santa Maria-DF

Telefones 3190-2605 | 9913-53789 (WhatsApp) | 
3190-2622 | 9996-92742

E-mail 26bpm.pmdf@gmail.com

Funcionamento 24 horas

Público-alvo Comunidade em geral

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria

Forma de 
acesso Demanda espontânea
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Serviços oferecidos

 • Atendimento de ocorrência (emergência), bem 
como solicitação de policiamento não emergencial

 • Fornecimento de cópias de Boletim de Ocorrência 
da Polícia Militar
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Serviços diversos

Administração Regional

Endereço
Centro Urbano, QC 01, conjunto H, lote 
1, Santa Maria-DF (ao lado do Restau-
rante Comunitário)

Telefones 3392-8488 | 3392-8442 | 162 (Ouvidoria) 
3392-8454 | 9913-84307

E-mail gabineteadmsantamaria@gmail.com

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h

Público-alvo Comunidade em geral

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria

Forma de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições
Ouvidoria
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Serviços oferecidos

 • Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

 • Protocolo

 • Alistamento eleitoral

 • Licença de obras e manutenção urbana

 • Alvará de construção

 • Licença de demolição

 • Carta de Habite-se

 • Canteiro de obras

 • Licença para corte de pista asfáltica

 • Consulta prévia

 • Informações de visto e aprovação de projeto de 
arquitetura

 • Autenticação de projeto de arquitetura

 • Viabilidade de localização

 • Licença de funcionamento

 • Autorização de ocupação de área pública

 • Autorização para o funcionamento de quiosques e 
traillers

 • Serviço social

 • Eventos esportivos, lazer e culturais

Observação

Para mais informações, acesse o site da Administração 
Regional de Santa Maria: www.santamaria.df.gov.br.
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Na Hora do Gama

Endereço EQ 55/56, área especial 1, Gama  
Shopping, Setor Central, Gama-DF

Telefone 2104-1563

Funcionamento

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 
18:30h. Sábados, das 7h30 às 12:30h.
Excepcionalmente, determinado órgão 
dentro da unidade poderá suspender 
as senhas antes do horário previsto

Público-alvo Comunidade em geral

Área de 
abrangência Todo o Distrito Federal e o entorno

Forma de 
acesso Demanda espontânea
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Serviços oferecidos

 • Banco Regional de Brasília (BRB)

 • Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal (Caesb)

 • Companhia Energética de Brasília (CEB)

 • Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal  
(Ouvidoria – OUV-CBMDF)

 • Defensoria Pública do Distrito Federal

 • Departamento de Trânsito do Distrito Federal  
(Detran)

 • Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)

 • Justiça Federal

 • Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) – Instituto de 
Identificação 

 • Instituto de Defesa do Consumidor (Procon)

 • Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal 
(Sefaz)

 • Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejus)

 • Correios

 • Ouvidoria do Corpo de Bombeiros e Secretaria de 
Trabalho
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Agência do Trabalhador

Endereço
Quadra Central 01, conjunto H, área 
especial, Galpão Cultural 9, Santa 
Maria-DF

Telefones 3255-3836 | 3255-3837

E-mail atsm@setrab.df.gov.br

Funcionamento Segunda a sexta, das 8h às 17h

Público-alvo Comunidade em geral

Área de 
abrangência Toda a região de Santa Maria

Forma de 
acesso

Demanda espontânea
Encaminhamento de outras instituições

Serviços oferecidos

 • Solicitação de Seguro-Desemprego

 • Captação de vagas de emprego 
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Centro de Integração Empresa Escola (CIEE)

Endereço EQSW 304/504, lote 2, Edifício CIEE, 
Setor Sudoeste, Brasília-DF

Telefone 3003-2433

E-mail brasilia@ciee.org.br

Funcionamento Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Público-alvo Maiores de 14 anos 

Área de 
abrangência Todo o Distrito Federal e entorno

Formas de 
acesso

Por meio do Projeto Acolhida, às 
segundas e quintas-feiras, às 9h30 ou 
às 14 h

Serviços oferecidos 

 • Programa aprendiz: jovens de 14 a 24 anos incom-
pletos que estejam cursando o ensino fundamental 
ou o ensino médio. A idade máxima prevista não se 
aplica a aprendizes com deficiência.

 • Programa Estágio: adolescentes a partir dos 16 anos, 
sem limite de idade, que cursam o ensino médio ou 
ensino superior.



Anotações
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Promotorias de Justiça 
de Santa Maria

Rede Social
Flor do Cerrado
de Santa Maria

Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, 
Sede do MPDFT, Brasília-DF, CEP 70.091-900
Telefone: (61) 3343-9500  |  www.mpdft.mp.br

Ouvidoria
MPDFT

www.mpdft.mp.br/ouvidoria
ouvidoriampdft
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Missão do MPDFT

Promover a justiça, a democracia,
a cidadania e a dignidade humana, 

atuando para transformar em 
realidade os direitos da 

sociedade.

mpdftmpdftoficial mpdftoficialmpdftoficial
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