
Animais de grande porte em vias públicas

Animais de pequeno porte - não silvestres   doentes, feridos  ou agressivos em via pública

Som acima do permitido

Perturbação do Sossego Público

Galo ( canto incomodo aos vizinhos)

Enchentes,alagamentos, deslizamentos, inundações e outros

Acidentes com produtos perigosos

Pontes e Viadutos  em risco - Relatório

Árvores em risco - Relatório

Edificações  em risco - Relatório

Terrenos e quintais sujos

Invasão em áreas públicas ( acampamentos, ciganos, publicidades e outdoor)

Imóveis particulares  abandonados com acúmulo de sujeira invadida ou não

Uso indevido do passeio e via pública

Informações sobre legalidade de horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais

Estabelecimentos  clandestinos diversos ( sem Cadastro Municipal)

Vendedores Ambulantes

Veículos Abandonados em via pública

Denúncia de Capina Química

Pombos 

Denúncia da presença de escorpiões

Pneus em Terrenos baldio/ruas/residências

Piscina de Residência

Caixa d' água aberta

Infestação por Pulgas, Percevejos , carrapatos e caramujos em Residências 

Recipientes que acumulam água                                                                     

Macaco Morto (Suspeita Febre Amarela)

Presença de  Aedes aegypti - (encaminhar exemplar para identificação)

Supeita de raiva em Cães e Gatos

Acúmulo de recicláveis em  residência 

Esporotricose  e Leishmaniose em animais dométicos 

Orientação  para situações de  infestação  por ratos

Mau cheiro (cães , gatos,porcos,galinhas e outros)

Acumuladores de cães e gatos ( questões sanitárias)

Piscinas de  Clubes

Caixa d' água aberta (estabelecimento comercial e instituição pública ou privada)

Infestação por Pulgas, Percevejos e carrapatos em Estabelecimentos Comerciais e Instituições Públicas ou Privadas

Acúmulo de  recicláveis em estabelecimentos

Comercialização inadequada de Produtos de Origem Animal (POA) - leite , queijo, mel, ovos, produtos cárneos

Estabelecimentos Comerciais em condições insatisfatórias  de Higiene

Estabelecimentos Comerciais ou de Saúde sem Licença de Funcionamento

Alimentos ou Produtos de Saúde vencidos, sem registro ou em situação irregular

Descarte irregular de Resíduos de Saúde em estabelecimento

Denúncia de descarte irregular de resíduos de saúde 

Venda de medicamento irregular

Alimentos  vencidos, deteriorados ou contaminados em estabelecimentos ou via pública

Produto de lava Rápido

Intoxicação alimentar

Surto em Estabelecimentos ou Instituições

Caso suspeito de doenças  como Dengue,Febre Amarela, Zika ou Chikungunya entre outras de Notificação Compulsória

Iluminação Pública

Entulhos e resíduos de Construção Civil dispostos em via pública 

Limpeza de boca de lobo 

Animais mortos em via pública

Limpeza de ruas,  praças e canteiros

Descarte irregular de lixo nas vias públicas  sem identificação de origem 

Informações  sobre  horário e  coleta de lixo

Podas autorizadas de árvores em áreas públicas

Órgãos Municipais

01- Guarda Municipal                                                                        Contato

153/199 3521-

5501

04 - SMSI - Div. de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses

02 - Defesa Civil (situações que oferecem  risco à vida)

03 - S.M. de Finanças  - Fiscalização  Municipal 

3526-8124

07 - S.M. Administrações Regionais

3524-9398

05 -  SMSI - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ( VISA)

3524-9373

06 - SMSI - Vigilância Epidemiológica ( VE)

3524-9399

3522-1244/  3522-

2658

Indentifique aqui qual órgão deverá ser acionado nas diferentes situações:

Uma ação do Comitê Técnico Opinativo de Fiscalização - Rede Sanitária de Itapeva
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Manutenção de Estradas Rurais

Construção, Recuperação e Manutenção de Pontes 

Recuperaçao de Vicinais

Autorização  para corte e poda de árvores em áreas públicas ou privadas

Denúncia de Esgoto , água servida,fossa irregular

Emissão de Poluentes (chaminés)

Denúncia de lixo de residências em área pública com identificação da origem

Denúncias de queimada em terreno baldio em área urbana

Denúncias de queima de lixo

Descarte de Gordura residencial  ou água servida em via pública 

Obra , pavimentação irregular e acúmulo de água na via pública

Denúncias para construção de calçada

Construção irregular

Vistoria prévia para instalação de empreendimentos / Zoneamento

Águas pluviais oriundas    de   terrenos  superiores

Denúncias  de loteamento ilegal

Adoção de Animais cães e gatos

Adoção de Animais  de Grande Porte Mediante Chamamento Público

Consulta veterinária / Castração de Cães e Gatos mediante cadastro social

Registro para PRODUÇÃO de produtos de origem animal em Itapeva- SIM

Denúncia de Abate Clandestino

Fiscalização da produção de produtos  de origem  animal

Maus tratos em animais de pequeno ou grande porte, silvestres, domésticos ou exóticos 

Acumuladores de cães e gatos que caracterizem maus tratos

Animais nativos em cativeiro ( Ex: pássaro silvestre em gaiolas)

Galo de briga (rinha)

Introdução e/ ou  criação do  Javali / Javaporco e outros animais da fauna exótica sem autorização prévia

Soltura de balões

Caça irregular

Supressão de vegetação nativa na área urbana ( áreas de presevação permanente)

Supressão de vegetação nativa na área rural ( desmatamento)

Edificação em áreas de preservação permanente

Fiscalização de produtos e subprodutos nativos de origem vegetal .Ex: transporte de madeira de lei, xaxim,bromélia e  orquídea 

nativa, palmito , etc

Pesca irregular ( predatória)

Autuação para queimadas em área rural (áreas agrosilvipastoril / vegetação nativa)

Captura de animais  em risco ou oferecendo risco,  sinantrópicos ou não - Ex: Morcegos,Serpentes,Vespas e outros

Acidentes - Ex: domésticos, ambientes escolares , trânsito e outros

Ocorrência de salvamento - Ex: altura, afogamento, ataque por vespas  e outros

Ocorrências de emergências com traumas

Busca de pessoas desparecidas em matas

Combate a incêndio rural ou urbano

Controle  de Morcego em área rural

Fiscalização de transporte de animais - Guia de Transporte Animal (GTA)

Raiva na agropecuária ( bovinos , equinos,porcos , etc)

Embalagens de Agrotóxico - Posto de coleta

Cadastro e Fiscalização de Estabelecimentos Comerciais de Agrotóxicos

Aplicação de agrotóxico prejudicando alguém ou alguma sistuação irregualar

11 - S. M. de Agricultura e Abastecimento                                                                                    Centro de 

Proteção Animal - CPA

09 - SMDUMA - Departamento de Meio Ambiente                                                

08 - S.M. de Transportes e Serviços Rurais

3522-0963

3522-1104

3 - Escritório Defesa Agropecuária - EDA 

Órgãos Estaduais

3522-0055

1 - Polícia Ambiental ( Crime Ambiental)

3522-0115

2 - Corpo de Bombeiros 
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12- S. M. de Agricultura e Abastecimento                                                             SIM ( Serviço de Inspeção 

Municipal)

3524-1579

10 - S. M.  de Obras e Serviços

3521-7476

3521-1285


