
Carta de Servigo a0 Usuério — Secretaria do verde e Meio Ambiente
(SVMA)

Atribuigoes da Secretaria do Verde e Meio Ambiente - SVMA

- A Secretaria do Verde e Meio Ambiente — SVMA desenvolve estudos, anélises e planos, no
sentido de orientar a politica ambiental do Governo Municipal;

- Administra os parques municipais da Gruta de Santa Luzia e Guapituba Alfredo Klinkert Jr., bern
como organiza e rnantém sementeiras de mudas para os serVigos de arborizagfio e jardinagem das
pragas, parques e jardins pfiblicos;

- A SVMA, atraVés da Geréncia de Controle Ambiental, busca arnpliar e gerir as éreas verdes
urbanas, assirn como preservagéo de éreas permanentes e de protegéo aos rnananciais. Tambérn
executar o licenciarnento ambiental de empreendimentos e atividades a serem instalados ou
existentes no municipio, que causem ou possarn causar impactos locais, no fimbito da competéncia
da Secretaria;

- A Divisfio de Fiscalizagéo Ambiental integra a Geréncia de Controle Ambiental e tem o objetivo
de fiscalizar as atividades referentes a preservagfio do meio ambiente, atuando de forma preventiva
e repressiva na constatagfio de infragoes ambientais, atendendo reclamagoes e denfincias, prestando
esclarecimentos e aplicando sangoes administrativas quando necessério.

-- O programa Maué Recicla realiza a coleta de residuos sélidos dos orgfios pfiblicos e realiza a
coleta porta a porta em diversos bairros.

- A Geréncia de Educagéo Ambiental tern o objetivo de promover a educagéo e a conscientizagfio
ambiental dos municipes a fim de construir valores e atitudes voltadas a preservagfio do meio
ambiente. Formada por um corpo técnico multidisciplinar, oferece cursos, oficinas verdes, palestras,
trilhas monitoras nos parques municipais, entre outros.

- 0 Centro de Protegfio Animal oferece atendirnento veterinério de baixa complexidade, fiscaliza as
denfincias recebidas de maus tratos a animais, atuando no resgate, se necessério. Tambérn realiza o
cadastrarnento e agendamento de castragoes de Cfies e gatos.



DIVISAO DE CONTROLE AMBIENTAL

Avaliacao para Poda de Arvores em Local Pfiblico com Galhos em Fiacao de Alta-tensao

Servico: Avaliacao para poda de arvores em local pfiblico com galhos em
fiacfio de alta-tensao

Responsével pela
execucfio: Técnico ambiental habilitade pela SVMA

Descricao:
Visteria para verificar se es galhos realrnente estao ern alta-tensao e
an case afirrnative a Secretaria do Verde e Meio Ambiente
encaminha um Oficie para Enel.

Pfiblico alvo: Municipes e empresas.

Requisitos necessarios:
Fazer solicitacao Via Central de Atendimento ae Cidadae (telefenice
eu eletrenice)

Etapas do processo:

— Requerente faz a solicitacae Via Central de Atendimento ae
Cidadae;
— Visteria no local;
— Encaminhamento para Enel (em case de galhos na fiagae de alta-
tensae);
— Case seja observade a necessidade de peda porérn es galhos nae
estae ern alta-tensae é feite e encarninhamente para a Secretaria de
Services Urbanos — SSU;
— Case nae necessite de peda selicitagao é indeferida.

Prazo para prestacao do
servico: 30 dias para realizar a Visteria.

Acesso ac service: Selicitagae pele canal Central de Atendimento ae Cidadae.

Taxa: Sern taxa

Previsao de atendimento: Ordern de chegada

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idoses, gestantes, lactantes, pessoas corn criancas de cele e obeses.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Endereco de atendimento:

Central de Atendimento ae Cidadae — Page Municipal: AV. Jeae
Rarnalhe, 205 — Vila Neérnia.
4512-7661 / 4512-7662 / 4512-7663 / 4512—7672 / 4512-7636
E-mail: 156@rnaua.sp.g0v.br

Horario de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h00 815 17:00

Andamento do
Atendimento

4512-7775 ou 4512-7661/4512—7662/4512-7663/4512—7672 /4512-
7636 (cem pretecele de atendimente eIn miles), 011 pelo site da
Prefeitura (Prefeitura de Municinie de Maua - e-Governe - Consulta
de Processes (maua.sn.gev.br) ), no case de precesso.

Manifestacfio do usuério: Ineioarnbiente@maua.sp.gev.br / euvideriageral®mauasn.20v.br /
156@maua.sp.gev.br



Avaliagao para Poda de Arvores em Local Pfiblico com Galhos Fora de Alta-tensfio

Servigo: Avaliagao para poda de arvores em local pfiblico com galhos fora
de alta-tensfio

Responsével pela
Geréncia de Politica Ambiental e Geréncia de Controle Ambientalexecugfio:

Para poda de manutengao e de seguranga n50 é necessario
autorizagao préVia, sendo vedada a poda drastica e de raiz, conforme

Descrigfio: Decreto nO 8192/2016 Art. n0 25.
Desse modo, 0 protocolo é encaminhado a Secretaria de SerVigos
Urbanos.

Pfiblico alvo: Municipes e empresas.

Requisitos necessarios: Fazer solicitagao Via Central de Atendimento a0 Cidadao (telefénico
ou eletrénico).

Etapas do processo: — Requerente faz a solicitagao Via Central de Atendimento a0
Cidadao

Prazo para prestagao do
servigo: 30 dias para realizar a Vistoria.

Acesso ao servigo: Abertura de protocolo presencialmente ou solicitagao pelo canal
Central de Atendimento a0 Cidadao

Taxa: Sern taxa

Previsao de atendimento: Ordern de chegada.

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas corn criangas de c010 e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Enderego de atendimento:

Central de Atendimento ao Cidadao — Page Municipal: AV. Joao
Ramalho, 205 — Vila Noemia.
4512-7661 / 4512-7662 / 4512-7663 / 4512—7672 / 4512-7636
E-mail: 156@rnaua.sp.g0v.br

Horario de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h00 815 17:00

Andamento do
Atendimento

4512-7775 ou 4512-7661/4512-7662/4512-7663/4512-7672 /4512-
7636 (com protocolo de atendimento ern maos), ou pelo site da
Prefeitura (Prefeitura do Municinio de Maua - e-Governo - Consulta
de Processos (maua.sn.gov.br) ), no caso de processo.

Manifestagfio do usuério: meioambiente@maua.sp.gov.br / ouvidoriageral®mauaSD.20V.br /
156@maua.sp.gov.br



Avaliacao para Supressao de Arvores em Local Pfiblico

Servico: Avaliacao para supressao de arvores em local pfiblico

Responsavel pela
execucfio: Técnico ambiental habilitado pela SVMA

Descricfio:
Vistoria para verificar a real necessidade de realizar supressao e
encarninharnento para Secretaria de Servicos Urbanos — SSU, caso
seja deferido o pedido.

Pfiblico alvo: Municipes e empresas

Requisitos necessarios:

Abrir processo corn apresentacao de RG, CPF e comprovante de
endereco, espelho IPTU, documento que comprove a titularidade do
imovel, foto da arvore e requerirnento padrao deVidamente
preenchido e assinado

Etapas do processo:

— Requerente faz a solicitacao atraVés de abertura de processo;
— Vistoria no local;
— Encaminhamento para Secretaria de Servicos Urbanos - SSU (em

caso de necessidade de supressao, seguindo o Decreto H0 8.192, de 10
de Agosto de 2016);

— Caso seja observado que a supressao nao é necessaria porém ha
necessidade de realizacao de poda é feito o encaminharnento para a
Secretaria de Servicos Urbanos — SSU;
— Caso nao necessite de supressao nern poda o pedido é indeferido e

o processo encerrado.

Prazo para prestacao do
servico: 45 dias para realizar a Vistoria.

Acesso a0 service: Abertura de processo presencialmente no Paco Municipal.

Taxa: Sem taxa

Previsao de atendimento: Ordem de chegada.

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas corn criancas de colo e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Endereco de atendimento: Central de Atendimento ao Cidadao — Paco Municipal: AV. Joao
Ramalho, 205 — Vila Noémia.

Horario de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h00 as 17:00

Andamento do
atendimento:

4512-7775 (com nlimero de processo em maos) ou pelo site da
Prefeitura (Prefeitura do Municioio de Maua - e-Governo - Consulta
de Processos (Inaua.so.gov.br) ).

Manifestacfio do usuério: meioambiente®mauaso20V.br / ouvidoriageral@maua.so.govbr /
156@maua.sp.gov.br



Autorizacao para Supressao de Arvores em Area Particular

Servico: Autorizacao para supressao de arvore em area particular

Responsével pela
execucfio: Técnico ambiental habilitado pela SVMA

Descricao: Autorizacao para que o requerente possa proceder com o corte de
arvore.

Publico alvo: Municipes e empresas.

Requisitos necessarios:

Abrir processo corn apresentagfio da documentaofio exigida (lista no
site da Prefeitura — www.maua.sp.gov.br)) e pagamento da Taxa de
Licenciamento Ambiental (Lei 5.105, de 3 de Dezembro de 2015 —
httos://www.maua.so.20V.br/Arquivos/Secretarias/MeioAmbiente/Le
2islacoes/Lei%20Municioa1%205105_2015%20-%20Taxa%20de
%20Licenciamento%20Ambienta1.odf

Etapas do processo:

— Requerente faz a solicitacao atraVés de abertura de processo;
— Vistoria no local;

— Caso haja justificativa para a retirada da arvore seguindo o
Decreto nO 8.192, de 10 de Agosto de 2016, o pedido é deferido;

— Elaboracao do Terrno de Compromisso Ambiental — TCA corn as
Inedidas de compensacao, seguindo o Decreto I10 8.193, de 10 de
Agosto de 2016;

— Apos assinatura do TCA pelo requerente a Autorizagao ambiental
pode ser retirada.

Prazo para prestacao do
servico: 45 dias.

Acesso ao servico: Abertura de processo presencialrnente no Paco Municipal

Taxa:

Calculada de acordo com a Lei Municipal no 5105/2015
(https://www.maua.SD.20V.br/Arquivos/Secretarias/MeioAmbiente/L
eQislacoes/Lei%20Municioal%205105_2015%20-%20Taxa%20de
%20Licenciamento%20Ambienta1.Ddf

Previsao de atendimento: Ordern de chegada.

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas corn criancas de colo e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Endereco de atendimento:
Central de Atendimento ao Cidadao — Paco Municipal: AV. Joao
Ramalho, 205 — Vila Noérnia.

Horério de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h00 as 17:00

Andamento do
Atendimento:

4512—7775 (com processo em maos) ou pelo site da Prefeitura
Prefeitura do Municinio de Mauzi - e—Governo — Consulta de
Processos (mauasoeovbr)

Manifestacfio do usuério: meioambiente®mauaso20V.br / ouvidoriagera1@maua.sn.eov.br /
156@maua.sp.gov.br



Manifestagfio Técnica Ambiental

Servigo: Manifestagfio Técnica Ambiental

Responsével pela
execuefio: Técnico ambiental habilitado pela SVMA

Descrigfio:
Emissao de Manifestagao Técnica Ambiental, em atendimento a
Resolugao SMA I10 22/2009 e Resolugao CONAMA I10 237/1997,
para fins de licenciamento ambiental no orgao estadual (CETESB).

Pfiblico alvo:
Empreendirnentos e atividades ambientalmente licenciaveis no orgao
estadual.

Requisitos necessérios:

Abrir processo corn apresentaefio da documentaefio exigida (lista no
site da Prefeitura — www.maua.sp.gov.br) e pagamento da Taxa de
Licenciamento Ambiental (Lei 5.105, de 3 de Dezembro de 2015 —
https://www.maua.so.20V.br/Arquivos/Secretarias/MeioAmbiente/Le
2islacoes/Lei%20Municipal%205105_2015%20-%20Taxa%20de
%20Licenciamento%20Ambiental.pdf

Etapas do processo:

— Requerente faz a solicitagao através de abertura de processo com
entrega da documentagao pertinente;
— O requerente recebe em e-mail boleto para pagarnento da taxa de
licenciarnento ambiental preVista na Lei 5.105, de 3 de Dezembro de
2015;

— Em analise técnica ha manifestagao de parecer favoravel ou
desfavoravel;

— Requerente é cornunicado da finalizagao da analise e da
possibilidade de retirada do documento.

Prazo para prestagfio do
servieo: 20 dias.

Acesso a0 servigo: Abertura de processo presencialmente no Page Municipal.

Taxa: 28,6 FMP (Fator Monetario Padrao)

Previsfio de atendimento: OrdeIn de chegada.

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criangas de colo e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Enderego de atendimento: Central de Atendimento ao Cidadao — Pago Municipal: AV. Joao
Ramalho, 205 — Vila Noémia.

Horério de Atendimento: Segunda a sexta—feira, das 8h00 as 17:00

Andamento do
atendimento

4512—7775 (com processo em maos) ou pelo site da Prefeitura
Prefeitura do Municipio de Maué - e—Governo - Consulta de
Processos (maua.sn.20v.br)

Manifestagfio do usuério: meioambiente®mauaso20V.br / ouvidoriageral@maua.sp.aovbr /
156@maua.sp.gov.br



Licenciamento Ambiental — Licenga Prévia, de Instalagfio e de Operaefio

Servico: Licenciamento Ambiental — Licenca Prévia, de Instalacfio e de
Operacfio

Responsével pela execucfio: Técnico ambiental habilitado pela SVMA

Descricao:
Licenciamento Ambiental de atividades e ernpreendimentos, conforme
Deliberacao Normativa CONSEMA n0 01/2018 e Decreto Municipal n°
8192/2016.

Publico alvo:
Empreendimentos e atividades ambientalmente licenciaveis no ambito
municipal.

Requisitos necessérios:

Abrir processo corn apresentaefio da documentaefio exigida (lista no site da
Prefeitura — www.maua.sp.gov.br) e pagamento da Taxa de Licenciamento
Ambiental (Lei 5105, de 3 de Dezembro de 2015 —
https://www.maua.sn.20V.br/Arquivos/Secretarias/MeioAmbiente/Legislac
oes/Lei%20MuniciDal%205105_2015%20-%20Taxa%20de
%20Licenciarnento%20Ambientalpdf

Etapas do processo:

— Requerente faz a solicitacao através de abertura de processo com entrega
da documentacao pertinente;
— O requerente recebe em e-mail boleto para pagamento da taxa de
licenciarnento ambiental prevista na Lei 5105, de 3 de Dezernbro de 2015;

— Em analise técnica 0corre 0 deferimento ou indeferirnento do pedido.
Eventuais complementacoes de documentos ou adequacoes da atividade
sao solicitadas nessa etapa. Quando do deferirnento é emitida a Licenca
Ambiental, ern caso de indeferimento é emitido o Termo de Indeferimento;
— Requerente é cornunicado da finalizacao da analise e da possibilidade de

retirada d0 documento.

Prazo para prestacfio do
servico: 60 dias contados da comprovacao da publicidade da solicitacao.

Acesso a0 servico: Abertura de processo presencialrnente no Paco Municipal.

Taxa:

Calculada de acordo com a Lei Municipal n0 5105/2015
(https://www.rnaua.sp.gov.br/Arquivos/Secretarias/MeioAmbiente/Legislac
oes/Lei%20Municipal%205105_2015%20-%20Taxa%20de
%20Licenciarnent0%2OAmbientalpdf)

Previsfio de atendimento: Ordem de chegada.

Prioridade de Atendimento
Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criancas de colo e obesos. (Lei
federal: 10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Endereco de atendimento: Central de Atendimento ao Cidadao — Paco Municipal: AV. Joao Ramalho,
205 — Vila Noemia.

Horério de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h00 as 17:00

Andamento do atendimento:
4512—7775 (corn processo em mics) ou pelo site da Prefeitura Prefeitura
do Municinio de Maua - e—Governo - Consulta de Processos
maua.s . 0V.br

Manifestacfio do usuario: meioambientedflmauaso.20V.br / ouvidoriageralmlmauaso.QOV.br /
156 maua.s . 0V.br



Exame Técnico Ambiental

Servico: Exame Técnico Ambiental

Responsavel pela execucao: Técnico ambiental habilitado pela SVMA

Descricfio:

Analise do Orgao municipal de rneio arnbiente sobre Estudo de Irnpacto
Ambiental — EIA e respectivo Relatorio de Impacto ao Meio Ambiente —
RIMA, quando o licenciarnento ambiental da atiVidade se da em outra esfera
de governo.

Pfiblico alvo:
Ernpreendimentos e atividades passiveis de apresentacao de EIA/RIMA para
o licenciarnento ambiental.

Requisitos necessarios:

Abrir processo corn apresentacfio de Requerirnento Ambiental, copia do RG
e CPF do responsavel legal, contrato social e cartao CNPJ do
empreendirnento, rnatricula do irnovel atualizada em até 180 dias, cépia do
espelho do IPTU do imével, copia do Estudo de Irnpacto Ambiental — EIA e
respectivo Relatério de Impacto ao Meio Ambiente — RIMA e pagarnento da
Taxa de Licenciamento Ambiental (Lei 5.105, de 3 de Dezernbro de 2015).

Etapas do processo:

— Requerente faz a solicitacao através de abertura de processo com entrega
da documentacao pertinente;
— O requerente recebe ern e—rnail boleto para pagamento da taxa de
licenciarnento ambiental prevista na Lei 5.105, de 3 de Dezernbro de 2015;

— Ern analise técnica é elaborado parecer sobre a irnplantacao da atividade
no rnunicipio, contendo apontarnentos, exigéncias e condicionantes que
poderao ser utilizadas pelo Orgao licenciador (estadual ou federal) no
licenciarnento ambiental da atiVidade;

— Requerente é cornunicado da finalizacao da analise e da possibilidade de
retirada do documento.

Prazo para prestacao do
servico: 60 dias contados da solicitacao.

Acesso ao servico: Abertura de processo presencialrnente no Paco Municipal.

Taxa:

Calculada de acordo com a Lei Municipal 11" 5105/2015
(https://www.maua.Sp.gov.br/Arguivos/SecretariasflVleioAmbiente/Legislaco
es/Lei%20Municipal%205105_2015%20-%20Taxa%20de
%20Licenciamento%20Ambiental.pdf

Previsao de atendimento: Ordem de chegada.

Prioridade de Atendimento
Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos,
gestantes, lactantes, pessoas corn criancas de colo e obesos. (Lei federal:
10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Enderego de atendimento: Central de Atendimento ao Cidadao — Paco Municipal: AV. Joao Rarnalho,
205 — Vila Noérnia.

Horario de Atendimento: Segunda a sexta—feira, das 8h00 515 17:00

Andamento do atendimento:
4512—7775 (com processo em mfios) ou pelo site da Prefeitura Prefeitura d0
Municipio de Maua - e-Governo - Consulta de Processes
maua.s . 0V.br

Manifestacfio do usuario: meioambientenauasp.govbr /
156 maua.s . 0V.br

ouvidoriageral@maua.sp.govbr /



Informacfio Técnica Ambiental

Servico: Informacfio Técnica Ambiental

Responsével pela
execucfio: Técnico ambiental habilitado pela SVMA

Descricfio: Ato adrninistratiVO que permite ao interessado esclarecer dfiVidas
sobre questoes ambientais.

Pfiblico alvo: Municipes e empresas.

Requisitos necessérios:

Abrir processo com apresentacao de Requerimento Ambiental,
Justificativa do pedido contendo descricao detalhada da informacao
que se busca, copia do RG e CPF do responsavel legal, contrato
social e cartao CNPJ do ernpreendimento (se pessoa juridica), copia
do espelho do IPTU do irnével, e demais documentos, plantas e
estudos que julgar necessarios a depender do tipo de solicitacao.

Etapas do processo:

— Requerente faz a solicitacao atraVés de abertura de processo corn
entrega da documentacao pertinente;
— O requerente recebe em e-mail boleto para pagarnento da taxa de
licenciarnento ambiental preVista na Lei 5.105, de 3 de Dezernbro de
2015;
— Em analise técnica é elaborado parecer sobre a solicitacao recebida.
Nessa etapa poderao ser solicitadas complementacoes de
documentacao;
— Requerente é comunicado da finalizacao da analise e da
possibilidade de retirada do documento.

Prazo para prestacfio do
servico: 60 dias contados da solicitacao.

Acesso a0 servico: Abertura de processo presencialrnente no Paco Municipal.

Taxa: 42,9 FMP (Fator Monetario Padrao)

Previsfio de atendimento: Ordern de chegada.

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas corn criancas de colo e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do ldoso: 13.466/2017)

Endereco de atendimento: Central de Atendimento ao Cidadao — Paco Municipal: AV. Joao
Ramalho, 205 — Vila Noérnia.

Horério de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h00 as 17:00

Andamento do
atendimento:

4512—7775 (com processo em mfios) ou pelo site da Prefeitura
Prefeitura do Municipio de Maua - e-Governo - Consulta de
Processos (Inaua.sp.gov.br)

Manifestacfio do usuério: meioambiente®mauaso20V.br / ouvidoriageral@maua.sp.aovbr /
156@maua.sp.gov.br



PARQUES E JARDINS (VIVEIRO MUNICIPAL)

Servigo Viveiro de Mudas

Servigo: Servigo Viveiro de Mudas

Responsével pela
execugfio: Parques e Jardins (Viveiro Municipal)

Descrigfio:
Atendimento a0 Pfiblico;
Orientagoes técnicas;
Produgfio de Mudas para doageio.

Pfiblico alvo: Orgfios Municipais, Igrejas, Escolas, Associagbes

Requisitos necessérios: Oficios e Solicitagoes junto a Secretaria d0 Verde e Meio Ambiente.

Etapas do processo:

- Preenchimento de Requerimento;
- Visitas Técnicas aos locais;
- Elaboragfio de relatérios;
- Plantio;
- Distribuigeio de Mudas.

Prazo para prestagfio do
servigzo: 30 dias contados da solicitagfio.

Acesso ao servigo: Presencialmente n0 Parque Municipal da Gruta de Santa Luzia

Taxa: Sem préVia cobranga de taxas.

Previsfio de atendimento: Ordem de chegada.

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criangas de C010 e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto d0 Idoso: 13.466/2017).

Enderego de atendimento: Rua: Luzia da Silva Itabaiana, 420 — Jardim Itapeva — Cep: 09330-
151 — Maué — SP

Horério de Atendimento: Segunda a sexta—feira de 7h00 815 16:00

Andamento do
atendimento:

4578-4145/4512-7775

Manifestagfio do usuério: meioambiente®mauaso20V.br / ouvidoriageral@maua.sn.govbr /
156@maua.sp.gov.br
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GERENCIA DE EDUCAQAO AMBIENTAL
Oficina Verde

Servigo: Oficina Verde

Responsével pela
execugfio: Gerencia de Educagao Ambiental

Descrigfio:

Oficina de produgao de vasos com material reciclado (garrafa PET) e
0 contefido versara sobre a importancia d0 verde na Cidade e
instrugoes basicas de jardinagem.
No final da atiVidade o participante leva o vaso para casa.

Pfiblico alvo: Escolas, associagoes de bairro e Municipes.

Requisitos necessérios:
- Solicitagao por escrito corn 0 nome e telefone d0 responsavel;
- Minimo de 10 pessoas por turma;
- Espago com mesas e cadeiras.

Etapas do processo: - Visita técnica a0 local;
- Separagao de materials e mudas;

Prazo para prestagfio do
servigzo: 15 dias para organizagao e execugao da atiVidade.

Acesso a0 servigo: Presencial ou por e-mail.

Taxa: Sem custo.

Previsfio de atendimento: Ordem de Chegada

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criangas de c010 e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do ldoso: 13.466/2017).

Enderego de atendimento: Avenida Capitao J050 N03220 — Jardim Guapituba

Horério de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h00 as 17:00

Andamento do
atendimento: E-mail: educacaoambiental@maua.sp_.g0V.br

Manifestagfio do usuério:
educacaoambiental@maua.sp.gov.br /
meioambiente@maua.sp.g0v.br / ouvidoriageral®maua.sn.20V.br /
156@maua.sp.gov.br
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Mini Curso de Horta

Servigo: Mini Curso de Horta

Responsével pela
execugzfio: Geréncia de Educagao Ambiental

Descrigfio:
Elaborar atiVidades didaticas atraVés do cultivo de hortaligas em
recipientes, aproveitando espagos ociosos para produzir alimentos
saudaveis.

Pfiblico alvo: Escolas, igrejas, associagoes de bairro e Municipes.

Requisitos necessérios:
Solicitagao por escrito com 0 Home e telefone do responsavel;
Minimo de 10 pessoas por turma;
Espago com mesas e cadeiras.

Etapas do processo: Visita técnica a0 local;
Separagao de insumos e mudas;

Prazo para prestagfio do
servigzo: 25 dias para organizagao, Visita técnica e execugao.

Acesso ao servigo: Presencial 011 per e-mail.

Taxa: Sem custo.

Previsfio de atendimento: Ordem de chegada.

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criangas de c010 e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017).

Enderego de atendimento: Avenida Capitao J050 N03220 — Jardim Guapituba

Horério de Atendimento: Segunda a sexta—feira, das 8h00 as 17:00

Andamento do
atendimento: E-mail: educacaoambiental@maua.sp.gov.br

Manifestagao do usuério:
educacaoambiental@maua.so.20V.br /
meioambiente@maua.so.20V.br / ouvidoriageral@maua.so.20V.br /
156@maua.sp.gov.br
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Tl‘ilhas Monitoradas nos Parques — Olhar Verde

Servigo: Tl‘ilhas Monitoradas nos Parques — Olhar Verde

Responsével pela
execugfio: Geréncia de Educagfio Ambiental

Descrigfio: Trilhas monitoradas no Parque da Gruta e Parque Guapituba.

Pfiblico alvo: Estudantes, professores e Municipes.

Requisitos necessérios: Solicitagfio por escrito com 0 Home e telefone do responsével;
Informar a quantidade de pessoas.

Etapas do processo: Manutengfio dos parques.
Prazo para prestagfio do
servigzo: 30 dias para organizagfio e execugéo.

Acesso a0 servigo: Presencial ou por e-mail

Taxa: Sem custo

Previsfio de atendimento: Ordem de Chegada

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criangas de c010 e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Enderego de atendimento: Avenida Capitfio J050 N03220 — Jardim Guapituba

Horério de Atendimento: Segunda a sexta—feira, das 8h00 815 17:00

Andamento do
atendimento: E-mail: educacaoambiental@maua.sp.g0V.br

Manifestagfio do usuério:
educacaoambiental@maua.so.20V.br /
meioambiente@maua.sn.20V.br / ouvidoriageral@maua.sn.20V.br /
156@maua.sp.gov.br
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Plantio de Arvores

Servigo: Plantio de Arvores
Responsével pela
execugzfio: Geréncia de Educagao Ambiental

Descrigfio:
Plantio de arvores nativas. O contato com agées concretas de
melhoria ambiental sao muito positivas, principalmente aliadas a
educagao ambiental.

Pfiblico alvo: Escolas, igrejas, empresas, associagoes de bairro e Municipes.

Requisitos necessérios:
Solicitagao por escrito corn 0 Home, enderego e telefone d0
responsavel;
Espago adequado para plantio.

Etapas do processo: Visita técnica a0 local;
Separagao de insumos e mudas adequadas.

Prazo para prestagfio do
servigzo: 30 dias para organizagao, Visita técnica e execugao.

Acesso a0 servigo: Presencial 011 per e-mail.

Taxa: Sem custo.

Previsfio de atendimento: Ordem de Chegada

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criangas de c010 e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Enderego de atendimento: Avenida Capitao J050 N03220 — Jardirn Guapituba

Horério de Atendimento: Segunda a sexta—feira, das 8h00 as 17:00

Andamento do
atendimento: E-rnail: educacaoarnbiental@maua.sp.g0V.br

Manifestagfio do usuério:
educacaoambiental@maua.SD.20V.br /
meioambiente@maua.sn.20V.br / ouvidoriageral@maua.sn.20v.br /
156@maua.sp.gov.br
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Palestras de Temas Ambientais

Servigo: Palestras de temas ambientais

Responsével pela
execugzfio: Geréncia de Educagfio Ambiental

Descrigfio: Palestras.

Pfiblico alvo: Escolas, igrejas, associagoes de bairro e Municipes em geral.

Requisitos necessérios: Solicitagfio por escrito com o nome e telefone do responsével;
Informar a quantidade de pessoas.

Etapas do processo: Agendamento; Realizagfio da palestra

Prazo para prestagfio do
servigzo: 30 dias para organizagfio, Visita técnica e execugfio.

Acesso a0 servigo: Presencial ou por e-mail.

Taxa: Sem custo.

Previsfio de atendimento: Ordem de Chegada

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criangas de colo e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Enderego de atendimento: Avenida Capitfio J050 N03220 — Jardim Guapituba

Horério de Atendimento: Segunda a sexta—feira, das 8h00 815 17:00

Andamento do
atendimento: E-mail: educacaoambiental@maua.sp.gov.br

Manifestagfio do usuério:
educacaoambiental@maua.so.20V.br /
meioambiente@maua.so.20V.br / ouvidoriagera1@maua.so.20v.br /
156@maua.sp.gov.br
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Programa Maué Recicla

Servigo: Programa Maué Recicla

Responsével pela
execugzfio: Geréncia de Educagfio Ambiental

Descrigfio: Fazer a gestfio da coleta seletiva nos préprios pfiblicos, por meio de
PEVs — Ponto de Entrega Voluntéria.

Pfiblico alvo: Préprios Pfiblicos

Requisitos necessérios: Estar inserido em uma estrutura pfiblica.

Etapas do processo: Gestfio de coleta e destinagfio.

Prazo para prestagfio do
servigzo: 30 dias para organizagfio, Visita técnica e execugfio.

Acesso ao servigo: Presencial 011 per e-mail.

Taxa: Sem custo.

Previsfio de atendimento: Ordem de Chegada

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criangas de c010 e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Enderego de atendimento: Avenida Capitfio J050 N03220 — Jardim Guapituba

Horério de Atendimento: Segunda a sexta—feira, das 8h00 815 17:00

Andamento do
atendimento:

4512-7489
E-mail: educacaoambiental@maua.sp.gov.br

Manifestagfio do usuério:
educacaoambiental@maua.so.20V.br /
meioambiente@maua.so.20V.br / ouvidoriagera1@maua.so.20v.br /
156@maua.sp.gov.br
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DIVIsAo DE FISCALIZACAO AMBIENTAL

Atendimento a Denfincias Sobre Infragfies Ambientais

Servico: Atendimento a denfincias sobre infragfies ambientais

Responsével pela
execucfio: Divisao de Fiscalizacao Ambiental

Descricfio: Recepcionar e acornpanhar as denfincias de possiveis infracoes
ambientais.

Pfiblico alvo: Cidadao ou empresa.

Requisitos necessérios: Possuir a correta localizacao do local e informar corretarnente a
situacao.

Etapas do processo:

- O rnunicipe devera informar o endereco completo da denfincia, e
demais inforrnacoes detalhadas para atendimento da dernanda.
- Apos abertura da denfincia, os protocolos/processos
encaminhados a SVMA para avaliacao, analise e distribuigao.
- A situacao é averiguada pela DiVisao de Fiscalizacao Ambiental e
que tomara as providéncias pertinentes ao caso. Caso seja necessario
poderao ser acionados outros setores da PMM.

sao

Prazo para prestacfio do
servico: Até 30 dias.

Acesso a0 servico:

- Canal oficial Central de Atendimento ao Cidadao por telefone fixo
- Formulario eletronico na pagina da Prefeitura de Maua. https://e-
Hovmaua.SD.20V.br/grD/Drocessos/acessoexterno/ouvidoriaCornLogra
douro.faces
- Processo administrativo: O rnunicipe devera protocolar na Central
de Atendimento urn requerirnento informando o endereco completo
da denfincia, e dernais informacoes detalhadas para atendimento da
demanda.

Taxa: Sern custo

Previsfio de atendimento: Ordern de entrada das dentincias.

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas corn criancas de colo e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do ldoso: 13.466/2017)

Endereco de atendimento: Central de Atendimento ao Cidadao — Paco Municipal
AV. Joao Ramalho, 205 — Vila Noérnia.

Horério de Atendimento: Segunda a sexta—feira, das 8h00 as 17:00

Andamento do
atendimento:

4512-7661 / 4512-7662 / 4512-7663 / 4512—7672 / 4512-7636
E-mail: 156@rnaua.sp.gov.br

Manifestacfio do usuério: meioambiente@maua.so.20V.br / ouvidoriageral@maua.sogovbr /
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156@maua.sp.gov.br

Apresentaefie de Manifestaefie eu Recurse Administrative de Cemunicades, Netificacees e
Autos de Infragfio Emitides pela Divisfie de Fiscalizagfie Ambiental

Service:
Apresentagae de manifestagao eu recurse administrative de
comunicades, netificagfies e autos de infragae emitides pela
Divisao de Fiscalizagao Ambiental

Responsavel pela
execugfio: Divisao de Fiscalizagao Ambiental

Descrigfie: Cidadao que foi comunicado, notificado ou autuado no municipio de
Maua.

Pfiblice alvo: Cidadao, empresa ou procurador

Requisitos necessaries:

- Apresentagao das documentagoes e/ou manifestagoes requeridas;
e/ou
- Apresentagao de recurso administrative com provas concretas;
- Apresentagao de prazo para apresentagao de documentes
comprobatorios com justificativa técnica; e/ou
- Apresentagao de procuragao quando male for feito pelo responsavel
legal.

Etapas do processo: Devera ser aberto processo administrativo ou realizar a juntada dos
documentes em processo ja aberto, caso exista.

Praze para prestagae do
service: Até 30 dias

Acesso ae service:

A solicitagao devera ser feita através de processo administrative e
devera ser juntada na Central de Atendimento ao Cidadao — Page
Municipal ou na Recepgao da Secretaria do Verde e Meio Ambiente,
case 0 processo se encontre na Secretaria.

Taxa: Sem custo

Previsae de atendimento: Ordem de Chegada

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portaderes de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criangas de colo e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Enderego de atendimento:

- Central de Atendimento a0 Cidadao — Page Municipal: Av. Joao
Ramalho, 205 — Vila Noémia.
- Secretaria do Verde e Meio Ambiente: Avenida Capitao Joao, 3220,
dentro do Parque Guapituba

Herarie de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h00 as 17:00

Andamento de
atendimento:

4512-7661 / 4512-7662 / 4512-7663 / 4512—7672 / 4512-7636
E-mail: 156@maua.sp.g0v.br

Manifestagfio de usuérie: meioambiente@maua.so.20v.br / ouvidoriageral@maua.so.20v.br /
156@maua.sp.gov.br
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GERENCIA DE BEM-ESTAR ANIMAL
Castragfies

Servico: Castraefies
Responsive] pela A . .
execuefio: Geren01a de Bem—Estar Animal

, ~ Castraeées realizadas em mutirées, castramével e clinicas
Descrleaoz .

convenladas

Pliblico alvo: Animais domesticos

Requisitos necessz’trios: Documentos do proprietario ou tutor: RG, CPF, Comprovante de
residéncia (original e cépia)

Etapas d0 processo: Cadastro e agendamento
Prazo para prestaefio d0
serv1e0: 3 a 4 meses apés agendamento da cirurgia

Acesso a0 servico: Presencial

Taxa: Sem cobranea de taxas

Previsao de atendimento: Ordem de chegada

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
Prioridade de . -Atendimento 1dosos, gestantes, lactantes, pessoas com crlaneas de 0010 e obesos.

(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Etleillilliiiignfi: Rua Almirante Tamandaré, 191 — Vila Bocaina, Maua

Horario de Atendimento: Segunda a sexta—feira, das 8h00 as 17:00

Andamento d0
atendimento: E-mail: bemestaranimal@maua.sp.g0v.br

Manifestaefio do usuzirio:
E-mail:bemestaranimal@maua.sp.g0V.br/
htt s://centr0de r0teca0animal.maua.s . 0V.br/mei0ambiente maua
.sn.20v.br / ouvidoriageral@maua.sn.govbr / 156@maua.sn.gov.br
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Atendimento Bésico

Servigo: Atendimento basico

Responsével pela
execugzfio: Geréncia de Bem-Estar Animal

Descrigfio: Consultas de baixa complexidade, com aplicagao de algumas
medicagoes

Pfiblico alvo: Cfies e gatos

Requisitos necessérios: Documentos do proprietario ou tutor: RG, CPF, Comprovante de
residéncia (original e copia)

Etapas do processo: Preenchimento de cadastro, retirada de senha e atendimento

Prazo para prestagao do
servigzo: Imediato

Acesso a0 servigo: Presencial

Taxa: Sem cobranga de taxas

Previsao de atendimento: Mediante senha

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criangas de colo e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Enderego de atendimento: Rua Almirante Tamandaré, 191 - Vila Bocaina, Maué

Horario de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h00 815 17:00

Andamento do
atendimento: E-mail: bemestaranimal@maua.sp.gov.br

Manifestagao do usuério:
E-mail:bemestaranimal@maua.sp.gov.br/
htt s://centrode rotecaoanima1.maua.s . 0V.br/meioambiente maua
.so.20v.br / ouvidoriageral@maua.so.govbr / 156@maua.so.20v.br
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Atendimento de Denfincias

Servigo: Atendimento de denfincias

Responsével pela
execugfio: Gerencia de Bern-Estar Animal

Descrigfio: Fiscalizagao de denl’incias de maus—tratos, com possibilidade de
resgate (10 animal

Pfiblico alvo: Animais domésticos

Requisitos necessérios: Municipe de Maua

Etapas do processo: Realizagao da denl’incia atraVés d0 Central de Atendimento a0
Cidadao, fiscalizagao

Prazo para prestagfio do
servieo: 30 dias

Acesso a0 servigo: Canais Central de Atendimento a0 Cidadao

Taxa: Sern cobranga de taxas

Previsfio de atendimento: Ordern de Chegada

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas corn criangas de colo e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do ldoso: 13.466/2017)

Enderego de atendimento:

Rua Almirante Tamandaré, 191 - Vila Bocaina, Maua
Central de Atendimento a0 Cidadao — Page Municipal: AV. Joao
Ramalho, 205 — Vila Noemia.
4512-7661 / 4512-7662 / 4512-7663 / 4512—7672 / 4512-7636
E-mail: 156@rnaua.sp.g0v.br

Horério de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h00 as 17:00

Andamento do
atendimento: E-mail: bemestaranimal@maua.sp.gOV.br

Manifestagfio do usuério:
E-mail:bemestaranirnal@maua.sp.g0V.br/
htt s://centr0de r0teca0animal.rnaua.s . 0V.br/meioambiente maua
.sn.20v.br / ouvidoriageral@maua.sn.govbr / 156@maua.sn.gov.br
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Realizagfio de Palestras

Servigo: Realizagfio de Palestras

Responsével pela
execugzfio: Geréncia de Bem-Estar Animal

Descrigfio:
Realizagao de palestras sobre posse responsavel, responsabilidades a
serem cumpridas pelos tutores sobre abandono e maus—tratos,
protegao animal e ambiental.

Pfiblico alvo: Escolas

Requisitos necessérios: Escolas de Maua

Etapas do processo: Agendamento

Prazo para prestagfio do
servigzo:

3 a 4 meses, dependendo do cronograma e roteiro do Centro de
Protegao Animal

Acesso a0 servigo: Presencial 011 via e-mail

Taxa: Sem cobranga de taxas

Previsfio de atendimento: Ordem de Chegada

Prioridade de
Atendimento

Atendimentos Preferenciais a portadores de necessidades especiais, a
idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criangas de colo e obesos.
(Lei federal: 10048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Enderego de atendimento: Rua Almirante Tamandaré, 191 - Vila Bocaina, Maua

Horério de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h00 as 17:00

Andamento do
atendimento: E-mail: bemestaranimal@maua.sp.gov.br

Manifestagfio do usuério:
E-mail:bemestaranimal@maua.sp.gov.br/
htt s://centr0de rotecaoanimal.maua.s . 0V.br/meioambiente maua
.so.20v.br / ouvidoriageral@maua.so.govbr / 156@maua.so.20v.br
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