
Atualização cadastral 2021 – Moradores das vilas residenciais 
 

O Departamento Regional CSC – Angra (DRG.A), com o apoio da Divisão de Segurança Empresarial 
(DISE.O) está promovendo a atualização do cadastro junto aos moradores das vilas residenciais, o 
que abrange também seus animais domésticos e veículos.  
 
O formulário de recadastramento deverá ser preenchido pelo responsável da residência, de forma 
eletrônica, clicando-se aqui (acesso pelo computador ou celular). 
 
Orientações gerais: 
 
Caso o morador esteja em processo de permuta de residência, deve informar os dados da NOVA 

moradia (a atual não será cadastrada). 
 
Quando ocorrer o recebimento de uma nova residência, os dados desse formulário deverão ser 
atualizados junto à administração de vila. 
 
Orientações para preenchimento do formulário: 

 
Seção 1  
 
Informações do MORADOR responsável pela residência. 
 
Seção 2 
 
Informações da residência. 
 

Seção 3 
 
Informações dos DEPENDENTES 
 
No campo OBSERVAÇÕES, o morador pode mencionar necessidades/particularidades pertinentes aos 
seus dependentes. 
 

Seção 4 
 
Informações dos ANIMAIS DOMÉSTICOS 
 
No campo OBSERVAÇÕES, o morador pode mencionar informações pertinentes aos animais 
domésticos. 
 
Seção 5 
 
Informações dos VEÍCULOS 
 
Só deverão ser cadastrados veículos dos moradores que acessam às vilas de forma diária. 
Posteriormente, serão distribuídos adesivos para acesso dos veículos cadastrados. 
 

 O adesivo será colocado (somente em veículos que tiverem local adequado para a aplicação) 

na presença de algum colaborador da própria administração. Para tanto, o morador deverá se 
dirigir com seu veículo até o local que será informado, mediante agendamento; 
 

 No ato da colocação do adesivo, o morador deverá apresentar cópia do documento do veículo, 
devendo esse estar no nome do morador responsável ou de um dos dependentes cadastrados; 
 

 Em casos de venda de veículos, o adesivo deverá ser retirado e devolvido à administração para 

baixa cadastral. 

https://forms.office.com/r/GN7zShvxLy


No campo OBSERVAÇÕES, o morador pode mencionar informações pertinentes aos veículos 
cadastrados. 
 
Seção 6  
 
NOVO CANAL DE COMUNICAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO X MORADOR 
 
Para tornar a comunicação ainda mais eficiente e transparente, serão criados canais de contato, via 
TELEGRAM, pelos quais as administrações de vilas farão os comunicados aos moradores. 
 
Os interessados em participar desses canais devem preencher os dados solicitados na referida seção. 
 

O formulário deve ser preenchido até o dia 21/05/2021. Após essa data, o morador poderá seguir 
com o agendamento para a entrega dos adesivos de acesso dos veículos cadastrados. 
 
Para maiores informações, contatar a administração de vila de sua residência, através dos e-mails: 
 
Administração da Vila Residencial de Mambucaba: admmbc@eletronuclear.gov.br 
Administração da Vila Residencial de Mambucaba II: admopc@eletronuclear.gov.br 
Administração da Vila Residencial de Praia Brava: admpb@eletronuclear.gov.br 
 
Ou através dos telefones: 
 
Administração da Vila Residencial de Mambucaba: 024 3362-8891 / 9870 / 8872 
Administração da Vila Residencial de Mambucaba II: 024 3362-8846 / 8856 / 9891 
Administração da Vila Residencial de Praia Brava: 024 3362-9810 / 8803 / 6827 
 
É responsabilidade do morador comunicar à administração de vila de sua residência qualquer alteração 
cadastral ocorrida. 
  
“A Eletronuclear informa que todos os dados coletados por meio desta atualização cadastral serão 
utilizados apenas pelas administrações de vilas, no intuito de melhorar a segurança dos moradores e 
demais serviços prestados, não servindo para nenhuma outra finalidade e nem sofrendo nenhum tipo 
de compartilhamento externo à Eletronuclear. Os dados serão mantidos observando-se o sigilo 

necessário e tratados em conformidade com os requisitos da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 – 
LGPD”. 


