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DEFESA CIVIL 

 
Compreende um sistema que atua na prevenção, preparação e resposta a riscos e 

desastres. 

Dentre as ações de Defesa Civil, destacam-se a identificação dos riscos e o 

planejamento preventivo para evitar que os desastres ocorram na sua comunidade, como 

enchentes, deslizamentos, incêndios urbanos, erosões.  

A Defesa Civil também é responsável por ações de assistência humanitária em caso 

de catástrofes. 

A Defesa Civil de Uberaba divulga um alerta para que a população tome certos 

cuidados durante chuvas fortes e tempestades.  A coordenadoria da Defesa Civil de Uberaba 

destaca que prejuízos causados por chuvas e ventos fortes podem ser amenizados se a 

população seguir as dicas da defesa civil, independente de morarem em áreas de risco ou não. 

Explica que os documentos, objetos de valor, material escolar e cartão de vacinação, 

devem sempre ser armazenados em saco plástico bem fechado e mantidos em lugar alto e 

seguro. Os aparelhos elétricos devem ser desconectados da corrente elétrica para evitar curtos-

circuitos. O lixo deve ser colocado na rua nos dias e horários corretos, havendo possibilidade de 

chuvas fortes, retire o lixo. “O lixo que deixamos na rua entope os bueiros e bocas de lobo, 

favorecendo os alagamentos”, aponta a Defesa Civil. 
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Os animais de estimação devem ser mantidos em local seguro. Em caso de chuva 

forte, quem está de carro deve imediatamente reduzir a velocidade do veículo. Também é 

recomendável que o motorista não passe por locais alagados onde não se pode ver a rua. Em 

casos extremos, quando é preciso atravessar um trecho alagado, mantenha o carro acelerado e 

não troque de marcha. 

 
 
 

Maiores informações 
 

Secretaria de Defesa Social 
Defesa Civil 

199 ou (34) 3331-2304 
 

Praça Doutor Jorge Frange, 200 
Bairro São Benedito 

 
Atendimento de segunda-feira à sexta-feira, das 12:00h às 18:00h 

 
Acesso Serviços Online http://www.uberaba.mg.gov.br/facilitatudo/principal Opção Defesa Civil 
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DEPARTAMENTO DE POSTURAS 
 

     
 

Tem por finalidade fiscalizar as condutas dos cidadãos em relação à sociedade, 

orientando como cuidar da limpeza, urbanização, e das obras da cidade. 

Cabe ainda ao Departamento a fiscalização das mais diversas atividades, tais como 

fiscalização de eventos, alvará de licença e localização, limpeza urbana, comércio ambulante, e 

demais atividades correlatas. 

 
 

 
 

Maiores informações 
 

Secretaria de Defesa Social 
Departamento de Posturas 

(34)3331-2312 ou (34) 3331-2313 
 

Praça Doutor Jorge Frange, 200 
Bairro São Benedito 

 
Atendimento de segunda-feira à sexta-feira, das 12:00h às 18:00h 

 
Acesso Serviços Online http://www.uberaba.mg.gov.br/facilitatudo/principal Opção Posturas 
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GUARDA MUNICIPAL 
 

     
 

A Guarda Municipal tem por finalidade articular e apoiar as ações de segurança 

pública nos limites territoriais do Município de Uberaba, visando à segurança dos cidadãos e do 

patrimônio público, auxiliar e colaborar com a Polícia Militar, Civil e Federal, na preservação da 

ordem pública e dar assistência e socorro à população em parceria com o Corpo de Bombeiros e 

Defesa Civil. 

 
 
 

Maiores informações 
 

Secretaria de Defesa Social 
Guarda Municipal 

153 ou (34) 3313-0907  
 

Av Guilherme Ferreira, 1633 - Cidade Jardim 
 

Atendimento de segunda-feira à sexta-feira, das 12:00h às 18:00h 
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Transportes (Públicos e Especiais)  
 
 

 
     
 

Tem por finalidade coordenar, gerir e monitorar o sistema de transporte público, 

promovendo a implantação de políticas públicas voltadas para a mobilidade urbana. 

Engloba além do transporte público, a gestão e fiscalização dos transportes 

especiais: táxi, moto táxi, serviços de aplicativos de transportes de pessoas e transporte 

escolar.  

Na página do Município poderão ser visualizados os horários dos coletivos, tarifas, 

integração, regras de uso do cartão. 

 
 
 

Maiores informações 
 

Secretaria de Defesa Social 
Transportes Especializados 

(34)3318-0408 ou (34) 3318-0409 
 

Av Dom Luiz Maria de Santana, 141 
Bairro Santa Marta 

 
Atendimento de segunda-feira à sexta-feira, das 12:00h às 18:00h 

 
Acesso Serviços Online http://www.uberaba.mg.gov.br/facilitatudo/principal Opção Transporte 
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 Trânsito e Mobilidade Urbana 

  
 

 

O setor tem por finalidade promover, em conjunto com a SEPLAN, o planejamento 

do sistema viário municipal e a implantação de políticas públicas observando as normativas do 

Código de Trânsito Brasileiro e outros regulamentos. 

É responsável pela gestão e execução da sinalização viária horizontal, vertical e 

semafórica. Seus agentes de Trânsito atuam na prevenção a acidentes de trânsito e na 

fiscalização ao cumprimento das regras de circulação e da sinalização viária pelos condutores.  

Campanhas educativas são permanentemente levadas a empresas, escolas e vias públicas por 

educadores integrantes dos seus quadros. O setor se incumbe ainda do processamento das 

infrações de trânsito e da confecção de cartões para ocupação de vagas de estacionamento 

especial, gerencia o estacionamento rotativo e fechamento de vias à circulação de veículos, que 

só pode ocorrer mediante autorização prévia. O julgamento de recursos por infrações de 

trânsito ocorrem em defesa prévia ou procedimento submetido à JARI.  
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Maiores informações 
 

Secretaria de Defesa Social 
Superintendência de Trânsito 

(34)3331-2315 ou (34) 3331-2352 
 

Praça Doutor Jorge Frange, 200 
Bairro São Benedito 

 
De segunda-feira à sexta-feira, das 12:00h às 18:00h 

 
Acesso Serviços Online http://www.uberaba.mg.gov.br/facilitatudo/principal Opção Trânsito 

 


