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Serviço 
oferecido

Requisitos
 Documentos 
necessários

Etapas para 
processamento

Forma de prestação 
do serviço

Prazo 
para a 

prestação 
do serviço

Forma de 
comunicação com 

o solicitante do 
serviço

Horário e 
dias úteis

Locais e 
formas 

de 
acesso

OFICINAS 
CULTURAIS

Idade mínima de 8 
anos. Ser residente 
de Santa Isabel. No 
caso de menores 

de idade, o 
responsável precisa 
assinar a matrícula. 

Foto 3x4; cópias: RG, 
CPF, comprovante de 
residência referente a 
pelo menos um dos  
últimos 3 meses e 

cartão SUS no caso 
de menores de idade.

Comparecer na Secretaria 
da Cultura no período 

destinado à inscrição com 
os documentos necessários. 

Realizar a matrícula, 
escolhendo uma oficina, 
dia e horário e assinando 
o regime interno para os 

alunos. 

O serviço é prestado por 
meio de aulas de artesana-
to, música e artes do corpo 
que podem durar de 1h a 

2h por semana. 

4 meses

Divulgação nas redes 
sociais do período que 
as inscriçoes estarão 

abertas. Envio de 
mensagem para todos 
os e-mails cadastrados 
nas Oficinas Culturais. 
Quaisquer dúvidas ou 

esclarecimentos podem 
ser feitos por ligação 
ou whatszap através 

do número 4657-3464, 
ou, pessoalmente, na 

recepção da Secretaria 
da Cultura. 

As oficinas pos-
suem horários 
variados, mas, 
todas possuem 

horários nos 
períodos matu-
tinos, vesperti-
nos, noturnos 

ou aos sábados. 
A Secretaria fica 

aberta das 8h 
às 20h, e aos 

sábados, das 9h 
às 16h.  

Secretaria 
da Cultu-
ra/Centro 
Cultural. 
Pode ser 
acessa-
do pela 
Av. da 

República, 
118 - Cen-
tro ou Av. 
Manoel 

Ferraz de 
Campos 

Sales, 95 - 
Centro. 

CINE CLUBE

Munícipes: 
Comparecer 

ao auditório da 
Secretaria da 

Cultura no dia e 
horário do filme 

(sessão) que 
deseja assisitir. 
Instituições de 

ensino ou grupos 
maiores de 20 
pessoas: Enviar 
Ofício ou e-mail 
de solicitação de 

agendamento, que 
não precisa ser, 

necessariamente, 
em horário 

de sessões já 
divulgadas. 

Ofício ou e-mail, para 
agendamento de 

instituições de ensino 
ou grupos maiores 

de 20 pessoas.

A Secretaria da Cultura divulga 
as sessões que acontecerão 
durante o mês. Munícipes 
podem comparecer ao 

auditório do Centro Cultural 
no dia e horário do filme que 
deseja assisitir. Instituições de 
ensino ou grupos maiores de 
20 pessoas devem realizar 

solicitação através de Ofício 
ou e-mail para: sec.cultura@

santaisabel.sp.gov.br; devendo 
ser enviados à Secretaria da 
Cultura 15 dias úteis de ante-
cedência à data da exibição 
que deseja; aguardar retorno 
de confirmação de um fun-

cionário. Obs.: A Secretaria da 
Cultura não se responsabiliza 
por: 1- Agendar ônibus para as 
instituições de ensino. 2- Orga-
nização e disciplina dos alunos, 

devendo, a escola, enviar 1 
monitor para cada 15 crianças. 

3 - Alimentação, podendo, 
os grupos, levarem lanches, 
ou, pipocas, que podem ser 

estouradas no local.   

A Secretaria agenda filmes; 
divulga as datas; organiza 

som e imagem no au-
ditório, e abre ao público 

essa oportunidade de 
entretenimento. 

Tempo de 
duração do 

filme.

Divulgação por meio de 
cartaz e redes sociais 

com os filmes que serão 
exibidos no mês, dias 
e horários (sessões). 
Instituições de ensino 
ou grupos maiores de 

20 pessoas podem 
realizar solicitação de 
agendamento através 

de ofício ou pelo e-mail: 
sec.cultura@santaisabel.

sp.gov.br. 

Conforme 
divulgação da 
programação. 

Agendamentos 
também  po-
dem ser feitos 
para datas que 
não estão na 
programaçao 

através de solic-
itação em ofício 
ou e-mail com 
15 dias úteis de 
antecedência à 
data que deseja 
assistir o filme 
e horário de 

segunda a sexta 
das 9h às 20h. 

Auditório 
da Sec-

retaria da 
Cultura. 
Pode ser 
acessa-
do pela 
Av. da 

Repúbli-
ca, 118 - 

Centro ou 
pela Av. 
Manoel 

Ferraz de 
Campos 

Sales, 95 - 
Centro. 
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SANTA ISABEL 
VISITA

Realizar inscrição 
por meio de 
telefone ou 

pessoalmente 
na Secretaria 
da Cultura. 

Menores de 16 
anos devem estar 
acompanhados 
pelos pais ou 
responsáveis.  

RG, telefone para 
contato. Depen-
dendo do local a 
ser visitado, mais 

documentos podem 
ser exigidos. 

A Secretaria da Cultura 
realiza agendamento de 

um local para visitação e de 
transporte; divulga nas redes 
sociais e página da Prefeitura 
de Santa Isabel o local, dia e 
hora da visitação, e quanti-

dade de vagas. Os interessa-
dos devem realizar inscrição 

por telefone ou pessoal-
mente na Sec. da Cultura, 

informando nome completo, 
RG, endereço e telefone 
para contato. Os inscritos 

devem comparecer ao local 
de saída no horário marcado. 
Obs.: A Sec. da Cultura não 

se responsabiliza por lanches 
ou quaisquer outras formas 

de alimentação. 

A Secretaria da Cultura 
organiza passeios culturais 
a museus, exposições, entre 

outros. 

No máximo, 
um dia. Pode 

ser no período 
da manhã ou 

da tarde. 

Divulgação nas redes 
sociais ou página da 

Prefeitura de Santa Isa-
bel com informaçãoes 
de onde será a visita e 

forma de inscrição. 

O Santa Isabel 
Visita acontece 

em horári-
os variados, 
dependendo 
do local a ser 
visitado. Pode 
acontecer aos 
finais de sema-

na também. 

O ponto 
de encon-
tro para 
saída, 
geral-

mente, é 
no Centro 
Cultural: 
Av. da 

República, 
118 - Cen-

tro. 

BIBLIOTECA: 
EMPRÉSTIMO DE 

LIVROS
Fazer carteirinha 

2 fotos 3 x 4; cópias 
do comprovante 

de residência 
atualizado e RG. Os 
responsáveis pre-

cisam assinar pelos 
menores de idade.

Para pegar livro empresta-
do, o interessado deve 

comparecer à Biblioteca 
Municipal com os docu-

mentos necessários; fazer 
carteirinha; escolher um 

livro; assinar o empréstimo; 
devolver dentro de 15 dias. 
A Biblioteca também fica 
aberta para o público que 

quiser estudar e ler os livros 
no local sem a necessidade 

de fazer carteirinha. 

Atendimento ao público 
que deseja utilizar o 

espaço da Biblioteca e 
para quem deseja um livro 

emprestado.

A Biblioteca 
empresta 

livros dentro 
do prazo de 15 
dias, podendo 
ser renovado 
por mais 15 

dias. 

Munícipes que dese-
jam pegar um livro 
emprestado, devem 

comparecer à Biblioteca 
Municipal. Renovação 

pode ser feita pelo tele-
fone: 4657-2142.

Segunda a 
sexta, das 08h 

às 17h.

R. João 
Pessoa, 

109 - Cen-
tro. 

GIBITECA: JOGOS, 
LEITURA,CONTAÇÃO 
DE HISTÓRIA, FILME 

COM PIPOCA

Para um gru-
po maior de 10 
pessoas, realizar 

agendamento para 
a visitação. Para a 
comunidade em 

geral, comparecer 
ao local.

Ofício, para agenda-
mento de um grupo 

com mais de 10 
pessoas.

Para o agendamento, é 
necessário ofício com 

telefone para contato, e 
aguardar confirmação.

Atendimento com respeito 
e carinho. Os gibis ficam 
expostos em prateleiras e 

podem ser lidos livremente 
dentro da Gibiteca. Na 

pátio, há alguns jogos e, 
os jogos de mesa podem 
ser solicitados para os fun-
cionários. Os filmes são co-
locados pelos funcionários 
na sala de TV, conforme o 
que havia sido combinado 
previamente, e se o grupo 
deseja pipoca, deve levar e 

pode estourar no local. 

Conforme 
agendamento. Ofício / pessoalmente

Segunda a 
Sexta das 8h às 
12h e das 13h às 

17h.

R. Nove 
de Julho, 
148 - Cen-

tro. 
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FEIRA DE 
ARTESANATO

Realizar cadas-
tro na Casa do 

Artesão.

Comprovante 
de residência 

atualizado, RG, 
CPF, telefone para 

contato.

Comparecer à Casa do 
Artesão e conversar 
com a Presidente da 

Casa: Edenilda Cândida. 
Realizar cadastro. Pagar 
uma taxa mensal de R$ 
10,00. Expor todas as 
sextas e sábados das 

09h às 17h na Feira de 
Artesanato, e quando 

houver eventos da Pre-
feitura Municipal, como 

exemplo da festa em 
aniversário da cidade, 

carnaval, e etc.   

A Secretaria da Cultu-
ra auxilia e incentiva 
a comercialização do 
artesanato isabelense, 
organizando todos os 
finais de semana, e em 

eventos da Prefeitu-
ra Municipal, locais e 

barracas para a venda 
do artesanato (Feira de 
Artesanato). E divulga 

com faixas e som.

Conversar pessoal-
mente com a Presi-
dente da Casa: Ede-
nilda Cândida. Pode 
ligar para esclareci-

mento de dúvidas no 
telefone dela: +55 11 

99836-3671. 

A casa do 
Artesão 

funciona de 
segunda a 
sexta das 

09h às 17h. 
Sábado das 
09h às 14h. 

Feira de 
Artesanato 

sexta e 
sábado das 
09h às 17h.

Av. da 
República, 

118 - 
Centro.

EMPRÉSTIMO DE 
PALCO, BARRACA 

E TABLADO

Ser residente de 
Santa Isabel.

Solicitação 
online no site da 

Prefeitura.                                              

O solicitante deve 
cadastrar e preencher 
formulário no site da 
Prefeitura Municipal 

com o mínimo de 
10 dias úteis de 

antecedência à data 
que deseja utilizar 

a barraca, palco 
ou tablado, com 

informações sobre 
quantidade de barraca, 

o local que deverá 
ser montado, motivo, 
dia e hora que será 

utilizado, se necessita 
de iluminação e 

telefone para contato. 
A Secretaria analisa 
a possibilidade de 

empréstimo de acordo 
com os demais pedidos 

e necessidades. 
Entra em contato 
com o solicitante 

para informar se será 
possível o empréstimo 

e a quantidade. Em 
seguida, envia uma 

comunidação interna 
para a Secretaria de 
Serviços Municipais 

solicitando a 
montagem conforme o 

ofício que recebeu. 

Apoio em eventos 
com empréstimo de 

barrabas, palco e 
tablado. 

Formulário 
deve ser 

preenchido 
no site da 
Prefeitura 
Municipal, 
no mínimo, 

10 dias úteis 
de anteced-
ência à data 
que se dese-

ja utilizar 
as barracas, 

palco ou 
tablado. 

Formulário em 
site da Prefeitura. 

Telefonema ou 
pessoalmente. 

Expediente 
administrati-

vo: segunda a 
sexta das 

08h às 17h. 

Secre-
taria da 
Cultura/
Centro 

Cultural: 
Av. da 

Repúbli-
ca, 118 - 
Centro.
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EMPRÉSTIMO DE 
EQUIPAMENTOS DE 

SOM

Ser residente de San-
ta Isabel.

Solicitação online no 
site da Prefeitura.     

O solicitante deve cadastrar e 
preencher formulário no site 
da Prefeitura Municipal com 
o mínimo de 10 dias úteis de 

antecedência à data que deseja 
utilizar o som, com informações 

sobre quantidade de cada 
equipamento, qual a utilização, 
o local, dia e hora que será uti-
lizado, e telefone para contato. 
A Secretaria analisa a possibili-
dade de empréstimo de acordo 
com os demais pedidos e ne-
cessidades. Entra em contato 

com o solicitante para informar 
se será possível o empréstimo e 
a quantidade. Sendo permitido 

o empréstimo, é agendada 
uma data para o solicitante 

comparecer à Secretaria para 
pegar os equipamentos e 
assinar um Termo de Em-

préstimo para Equipamentos. 
Os equipamentos devem ser 
devolvidos no primeiro dia útil 
após a data do evento, ao qual 
serão conferidos e assinada a 

devolução. 

Apoio em eventos com 
empréstimo de equipamentos 

de som. 

Formulário 
deve ser 

preenchido 
no site da 
Prefeitura 

Municipal, no 
mínimo, 10 

dias úteis de 
antecedência 

à data que 
se deseja 
utilizar os 

equipamentos.

Formulário em site da 
Prefeitura. Telefonema ou 

pessoalmente. 

Para recebimen-
to de ofícios, 

atendimento de 
telefone, retirada 
ou devolução do 
equipamento de 
som: segunda a 
sexta das 08h 

às 17h. 

Secretaria 
da Cultura/

Centro 
Cultural: 
Av. da 

República, 
118 - Cen-

tro.

OFICINAS LIVRES

Realizar inscrição 
por meio de telefone 

ou pessoalmente 
na Secretaria da 

Cultura. 

RG, telefone e e-mail.

A Secretaria da Cultura agenda 
e organiza uma Oficina Cultural 
com o apoio da Poiesis. Divulga 

nas redes sociais e página 
da Prefeitura a oficina, dias e 

horários, período da inscrição, 
e quantidade de vagas. Os 
interessados devem realizar 

inscrição na Secretaria da Cul-
tura ou por ligação no telefone: 
46573464. Ao final da oficina, 
os inscritos que participaram 
de todos os dias receberão 

certificado. 

Oficinas com profissionais 
altamente qualificados.

Cada oficina 
possui um tem-
po de duração 
específico, po-
dendo aconte-
cer em apenas 
um dia, ou uma 

semana.

Divulgação nas redes 
socias e página da Prefei-
tura. Após a inscrição, a 

secretaria pode entrar em 
contato com os inscritos 
por telefone ou e-mail. 

As oficinas acon-
tecem conforme 
agendamento, 

dentro do perío-
do que a Secre-
taria está aberta. 
Segunda a sexta, 

das 8h às 20h.

O local 
da oficina 

pode variar, 
mas as 

inscriçoes 
acontecem 

na 
Secretaria 
da Cultura/

Centro 
Cultural: 
Av. da 

República, 
118 - Centro.

EXPOSIÇÃO SALA 
SANTA ISABEL

Comparecer ao local 
da exposição.

Não exige nenhum 
documento, apenas a 
assinatura do nome e 
cidade na recepção. 

A Secretaria da Cultura orga-
niza uma exposição, divulga o 

tema nas redes sociais e página 
da Prefeitura. Os interessados, 
podem comparecer ao local e 

apreciar a exposição. 

Organização de diferentes 
tipos de exposição para 

enriquecer culturalmente a 
população e cooperar com o 

turismo local.

A Sala Santa Is-
abel fica aberta 
das 10h às 12h e 
das 13h às 17h. 

Divulgação da exposição 
nas redes sociais e página 

da Prefeitura. 

Segunda a sexta 
das 10h às 12h e 
das 13h às 17h.

Av. Manoel 
Ferraz de 
Campos 

Sales, 95 - 
Centro. 


