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Telefones: 
• Secretaria Municipal de Educação (66) 3468 - 6433 

 
+ Prioridades de atendimentos:  
 

• Assuntos que requerem urgência no atendimento tem prioridade. São vários agentes 
que trabalham para melhor servir. Os demais, são atendidos por ordem de chegada. 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  
 

• Automaticamente no momento da comprovação da distância do aluno para com 
sua escola e sua matrícula. 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

Ligação telefônica; 
Mensagens de WhatsApp; 
Direto na Unidade Escolar. 

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

• Via telefone ou presencial na Secretaria 

+ Mecanismos de consulta do usuários:  

•Via telefone ou presencial na Secretaria 

 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 
 
 

 

Secretaria de Esporte 

Escolinhas de Esportes 

+ Descrição do serviço 

O esporte tem como objetivo proporcionar o acesso à prática de esportes e exercícios físicos 
aos cidadãos águaboenses contribuindo para a formação integral de crianças, adolescentes e 
adultos na construção da cidadania e na aquisição de hábitos de vida saudável que 
possibilitem a melhoria da qualidade de vida.  
São oferecidas à comunidade e aos alunos matriculados na rede municipal de ensino as 
seguintes modalidades: futsal, futebol de campo, basquete, voleibol de quadra, vôlei de areia, 
handebol, natação, hidroginástica, musculação funcional, exercícios funcionais, taekwondo e 
jiu jitsu. 

+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

• ficha de inscrição, autorização dos pais (no caso de menor de idade) e declaração de 
permissão de uso de direito da imagem. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• • O serviço é realizado ao longo do ano, iniciando no mês de fevereiro e termino 
no mês de dezembro. 

+ Principais Etapas do Serviço 
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Contratação dos profissionais para cada modalidade. 
Elaboração da Programação das Jornadas Esportivas, definindo as atividades e materiais 
disponíveis para as atividades.  
Divulgação das ações esportivas redes sociais via whatsapp +55 66 9988-7339, instagram 
esporteeculturaaguaboamt, sites das rádios e nos programas de esportes das rádios locais.   
Informações sobre as atividades, horário das atividades e vagas pelo celular (66) 99988-7339 
(whatsapp) ou pelo telefone fixo (66) 3468-2982. 
As Inscrições são realizadas presencialmente no local da atividade escolhida, e entregue ao 
próprio instrutor da atividade. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Futsal 
• Modalidade masculino e feminino por idade. 
• Quadra Poliesportiva do Bairro Tropical. 
• Ginásio de Esportes Domingos Zandoná. 
• Quadra da Escola Municipal do Bairro Cristalino. 
• Quadra da Escola Municipal do Bairro Guarujá. 
• Futebol de Campo 
• Modalidade masculino e feminino por idade. 
• Campo Adriano Santos Araújo do Bairro Tropical. 
• Estádio Municipal Irinel Spenthof. 
• Basquete 
• Modalidade masculino e feminino por idade. 
• Quadra da Praça Luiz Fernando Furian (Praça do Lazer). 
• Voleibol de Quadra 
• Modalidade masculino e feminino por idade. 
• Escola Estadual Antônio Gröhs. 
• Escola Municipal Cecilia Meireles. 
• Voleibol de Areia 
• Modalidade masculino e feminino por idade. 
• Quadra da Praça Luiz Fernando Furian (Praça do Lazer). 
• Handebol 
• Modalidade masculino e feminino por idade. 
• Quadra Poliesportiva do Bairro Tropical. 
• Quadra da Escola Municipal do Bairro Guarujá. 
• Escola Municipal Cecilia Meireles. 
• Ginásio de Esportes Domingos Zandoná. 
• Natação 
• Modalidade masculino e feminino por idade. 
• Clube AAAB (Mensalidade do Clube por conta do aluno). 
• Hidroginástica 
• Modalidade masculino e feminino por idade. 
• Clube AAAB (Mensalidade do Clube por conta do aluno). 
• Musculação 
• Modalidade masculino e feminino por idade. 
• Ginásio de Esportes Domingos Zandoná. 
• Exercícios Funcionais 
• Modalidade masculino e feminino por idade. 
• Arco do Cristalino - Avenida Planalto com rua 50. 
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• Ginásio de Esportes Domingos Zandoná. 
• Parque dos Ipês. 
• Taekwondo  
• Modalidade masculino e feminino por idade. 
• Ginásio de Esportes Domingos Zandoná. 
• Centro de Cultura. 
• Jiu Jitsu 
• Modalidade masculino e feminino por idade. 
• Ginásio de Esportes Domingos Zandoná. 
• Centro de Cultura. 
• Ação Social. 
• Musculação Funcional 
• Modalidade masculino e feminino a partir de 12 anos. 
• Ginásio de Esportes Domingos Zandoná 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

A Secretaria de Esporte Cultura e Lazer está localizada no Ginásio Municipal, situada na 
avenida Planalto esquina com av. Olímpica, n°730, Setor Universitário, Água Boa – MT,.br 

Telefones (66) 3468-2982, e-mail esporte@aguaboa.mt.gov.br 

+ Prioridades de atendimentos:  

• são atendidos por ordem de chegada. 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  

• atendimento imediato 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

A Secretaria de Esporte Cultura e Lazer está localizada no Ginásio Municipal, situada na 
avenida Planalto esquina com av. Olímpica, n°730, Setor Universitário, Água Boa – MT, 
Telefone: (66) 3468-2982, e-mail esporte@aguaboa.mt.gov.br 

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

• Via telefone ou presencial na Secretaria 

+ Mecanismos de consulta do usuários:  

•Via telefone ou presencial na Secretaria 

 

 

Secretaria de Esporte 

Cultura Municipal 

+ Descrição do serviço 

• A cultura está relacionada diretamente à geração do conhecimento e ao 
exercício do pensamento, que são valores essenciais para o desenvolvimento 
da sociedade. Assim, a cultura é importante na formação pessoal, moral e 
intelectual do indivíduo e no desenvolvimento da sua capacidade de relacionar-
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se com o próximo.  
• São oferecidas à comunidade e aos alunos matriculados na rede municipal, 

estadual e particular de ensino as seguintes oficinas culturais: música, dança, 
xadrez e capoeira 

+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

• ficha de inscrição, autorização dos pais (no caso de menor de idade) e declaração de 
permissão de uso de direito da imagem. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

•  O serviço é realizado ao longo do ano, iniciando no mês de fevereiro e termino 
no mês de dezembro. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Contratação dos profissionais para cada oficina. 
• Elaboração da Programação das oficinas, definindo as atividades e materiais 

disponíveis para as atividades.  
• Divulgação das ações esportivas redes sociais via whatsapp +55 66 9988-7339, 

instagram esporteeculturaaguaboamt, sites das rádios e nos programas das rádios 
locais.   

• Informações sobre as atividades, horário das atividades e vagas pelo celular (66) 
99988-7339 (whatsapp) ou pelo telefone fixo (66) 3468-2982. 

• As Inscrições são realizadas presencialmente no local da atividade, e entregue ao 
próprio instrutor da oficina. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Balet 
Modalidade feminino por idade de 5 a 13 anos. 
Centro de Cultura. 

• Dança de Salão 
Modalidade masculino e feminino juvenil e adulto. 
Centro de Cultura. 

• Dança de Ritmos 
Modalidade masculino e feminino juvenil e adulto. 
Praça da Cultura. 

• Capoeira 
Modalidade masculino e feminino por idade. 
Centro de Cultura. 

• Musica 
Modalidade masculino e feminino por idade de 9 a 15 anos. 
Local, Rua 18, nº530 – centro II. 

• Xadrez 
Modalidade masculino e feminino por idade. 
Biblioteca Municipal Érico Veríssimo. 
 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• A Secretaria de Esporte Cultura e Lazer está localizada no Ginásio Municipal, situada 
na avenida Planalto esquina com av. Olímpica, n°730, Setor Universitário, Água Boa – 
MT, Telefone: (66) 3468-2982, e-mail esporte@aguaboa.mt.gov.br 
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Telefones: 
• Telefone: (66) 3468-2982, e-mail esporte@aguaboa.mt.gov.br 

+ Prioridades de atendimentos:  
 

• são atendidos por ordem de chegada. 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  
 

• atendimento imediato 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

• A Secretaria de Esporte Cultura e Lazer está localizada no Ginásio Municipal, situada 
na avenida Planalto esquina com av. Olímpica, n°730, Setor Universitário, Água Boa – MT, 
Telefone: (66) 3468-2982, e-mail esporte@aguaboa.mt.gov.br 

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

• Via telefone ou presencial na Secretaria 

+ Mecanismos de consulta do usuários:  

•Via telefone ou presencial na Secretaria 

 
 

 

Secretaria de Esporte 

Biblioteca Pública Érico Veríssimo 

+ Descrição do serviço 

• Ela colabora ampliando o acesso do público à informação, e atende por meio do 
seu acervo e serviços diferentes interesses de leitura e informação da 
comunidade de maneira gratuita. Atende todos os públicos, de bebês a idosos. 

+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

• • Nome, RG, CPF e número de telefone do requerente, endereço, foto digital 
retirada no local e e-mail. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• • O serviço é realizado ao longo do ano, iniciando no mês de fevereiro e termino 
no mês de dezembro. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• O requerente solicita o cadastro, se o mesmo tiver 13 anos acimas é somente trazer 
os documentos necessários. 

• 12 anos a baixo o cadastro tem que ser feito em nome do responsável legal, o 
responsável deixa autorizado o menor de 12 anos pegar os livros. 

• Para o requerente retirar um livro basta apresentar o nome do mesmo que tenha o 
cadastro. 

• Se o requerente estiver de atraso com entrega de livro o mesmo fica impedido de 
retirar livros até que se faça a devolução do mesmo. 

• A biblioteca oferece internet wifi para estudos, basta solicitar a senha no balcão. 
• Divulgação das ações esportivas redes sociais via whatsapp +55 66 9988-7339, 
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instagram esporteeculturaaguaboamt, sites das rádios e nos programas de esportes 
das rádios locais.   

• Informações sobre as atividades, horário das atividades e vagas pelo celular (66) 
99988-7339 (whatsapp) ou pelo telefone fixo (66) 3468-2982. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Biblioteca Municipal Érico Veríssimo. 
segunda a sexta feira 
Horário 07:30h às 11:30h. 
  

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• A Secretaria de Esporte Cultura e Lazer está localizada no Ginásio Municipal, situada 
na avenida Planalto esquina com av. Olímpica, n°730, Setor Universitário, Água Boa – 
MT, Telefone: (66) 3468-2982, e-mail esporte@aguaboa.mt.gov.br 

Telefones: 
• Telefone: (66) 3468-2982, e-mail esporte@aguaboa.mt.gov.br 

+ Prioridades de atendimentos:  
 

• são atendidos por ordem de chegada. 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  
 

• atendimento imediato 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

• A Secretaria de Esporte Cultura e Lazer está localizada no Ginásio Municipal, situada 
na avenida Planalto esquina com av. Olímpica, n°730, Setor Universitário, Água Boa – MT, 
Telefone: (66) 3468-2982, e-mail esporte@aguaboa.mt.gov.br 

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

• Via telefone ou presencial na Secretaria 

+ Mecanismos de consulta do usuários:  

•Via telefone ou presencial na Secretaria 

 
 

 

Secretaria de Esporte 

Praça da Cultura 

+ Descrição do serviço 

Espaço cultural pode ser considerado local onde acontecem interações culturais entre 
emissores e receptores. Alguém ou algo feito por alguma pessoa fica em compartilhamento. 
Neste sentido, os shows, cinema, teatro, enfim, praças entre outros, qualquer tipo de forma na 
qual as pessoas compartilham atividades. 

+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

•  Solicitar o espaço via oficio para a secretaria responsável pela Cultura 
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+ Previsão e Prazo para Entrega 

•  O serviço é realizado ao longo do ano. 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Verificação do calendário. 
• Verificar se o evento é sem fins lucrativos. 
• Divulgação das ações esportivas redes sociais via whatsapp +55 66 9988-7339, 

instagram esporteeculturaaguaboamt, sites das rádios e nos programas de esportes 
das rádios locais.   

• Informações sobre as atividades, horário das atividades e vagas pelo celular (66) 
99988-7339 (whatsapp) ou pelo telefone fixo (66) 3468-2982. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

Funcionamento de Segunda a Domingo, todos os horários. 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

A Secretaria de Esporte Cultura e Lazer está localizada no Ginásio Municipal, situada na 
avenida Planalto esquina com av. Olímpica, n°730, Setor Universitário, Água Boa – MT, 
Telefone: (66) 3468-2982, e-mail esporte@aguaboa.mt.gov.br 
Telefones: 

• Telefone: (66) 3468-2982, e-mail esporte@aguaboa.mt.gov.br 

+ Prioridades de atendimentos:  

• são atendidos por ordem de chegada. 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  

• atendimento imediato 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

A Secretaria de Esporte Cultura e Lazer está localizada no Ginásio Municipal, situada na 
avenida Planalto esquina com av. Olímpica, n°730, Setor Universitário, Água Boa – MT, 
Telefone: (66) 3468-2982, e-mail esporte@aguaboa.mt.gov.br 

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

• Via telefone ou presencial na Secretaria 

+ Mecanismos de consulta do usuários:  

•Via telefone ou presencial na Secretaria 

 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
 

 

Secretaria de Finanças 

Setor de tributação 

+ Descrição do serviço 


