
CARTA DE SERVIÇOS-DEFESA CIVIL

Serviços: Avaliação de Riscos: Estrutural, Geotécnico, Hidrológico e árvores 
em perigo de queda iminente

Responsável pela 
execução

Coordenadoria de Defesa Civil

Descrição Após a solicitação do chamado para vistoria, que pode ser via 
telefone ou presencial, agentes da Defesa Civil vão até o local e 
conforme indicação do risco (estrutural, geotécnico, hidrológico ou 
avaliação de árvores) é feita a avaliação da situação de acordo com o 
diagnostico o solicitante é orientado e/ou encaminhamos documentos 
ao departamento competente.

Público alvo Munícipes 

Requisito Necessário Residente no município de Mauá

Etapas do processo Etapa 1 – Abertura da solicitação de vistoria
Etapa 2-Realização da Vistoria por agentes da Defesa Civil
Etapa 3 – Orientação ao solicitante e/ou encaminhamento aos órgãos 
competentes.

Prazo para prestação do 
serviço

O serviço é realizado conforme a demanda e prioridades, após uma 
triagem de criticidade 

Acesso ao Serviço Através do telefone 199 ou 4547-5690  e/ou presencialmente

Taxa Zero

Previsão de atendimento Tempo estimado entre 1 ou 2 semanas

Prioridade de 
atendimento

Moradias em risco iminente localizadas em áreas de risco

Endereço de atendimento Av. Presidente Castelo Branco, 1930 – Jardim Zaira/Mauá

Horário de atendimento Expediente das 8:00 às 17:00 horas e plantão 24horas

Andamento do 
atendimento

Permanente e contínuo

Manifestação do usuário O munícipe poderá solicitar informações sobre sua solicitação a 
qualquer momento entrando em contato com a Defesa Civil

Serviços: Gerir as áreas de risco do município

Responsável pela 
execução

Defesa Civil

Descrição As áreas de risco mapeadas no município pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas e pelo Instituto Geológicos de São Paulo são 
monitoradas com ações preventivas e mitigatórias, com formação de 
Núcleos de Proteção e Defesa Civil através da participação do 
munícipes moradores das mesmas, onde são orientados através de 
cursos e palestras ministrados na sede da Defesa Civil



Público alvo Munícipes residentes em áreas de risco

Requisito Necessário O local estar inserido no mapeamento de riscos

Etapas do processo Etapa 1: estar localizada em área previamente mapeadas
Etapa 2: Vistorias recorrentes para avaliação geológica/geotécnica
Etapa 3: Vistorias recorrentes para avaliação estrutural das moradias

Prazo para prestação do 
serviço

Serviço Continuo

Acesso ao Serviço Área previamente identificada para monitoramento

Taxa Zero

Previsão de atendimento Contínuo

Prioridade de 
atendimento

Moradia classificadas em R4 (risco muito alto) e R3 (risco alto)

Endereço de atendimento Locais mapeados

Horário de atendimento Expediente  das 8:00 às 17:00 horas

Andamento do 
atendimento

Permanente e contínuo

Manifestação do usuário Os munícipes habitantes nas áreas de risco, poderão solicitar 
avaliação da Defesa Civil a qualquer momento


