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1. INTRODUÇÃO
A temporada de chuvas em Minas Gerais ocorre entre os meses de outubro e março e tem o
pico de precipitação nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Identificado o risco
proporcionado pelo período em momento prévio, é importante que todos os órgãos
integrantes do sistema de proteção e defesa civil organizem seus recursos e estejam
preparados para a possibilidade de ocorrências que possam trazer danos e prejuízos aos
munícipes mineiros.
Minas se destaca no cenário brasileiro por ser um Estado de múltiplos aspectos geográficos,
que na ótica de proteção e defesa civil, implicam numa maior ou menor suscetibilidade à
ocorrência de desastres a depender da região. Como não se pode alterar a magnitude do
evento adverso por ele ser um fenômeno natural, os esforços devem estar voltados para a
diminuição da vulnerabilidade, tanto dos municípios, como de seus moradores.
Sabendo que todos os anos, dezenas de municípios mineiros são afetados, o Estado, com a
articulação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), prepara-se de forma a
garantir o atendimento ágil e resultados positivos à população, com diversas ações
executadas durante o ano e, especialmente, nos meses de maior criticidade no tocante aos
desdobramentos do período chuvoso.
Nesse sentido, o contexto é muito oportuno para divulgar a todos os cidadãos mineiros
informações sobre o programa de maior alcance na história de Minas Gerais, a estruturação
e o fortalecimento das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC),
o qual acontece, por meio da distribuição de 479 (quatrocentos e setenta e nove) kits
básicos de proteção e defesa civil.
Tais kits incluem uma caminhonete caracterizada com tração 4x4, uma trena digital,
notebook e coletes de proteção e defesa civil, adquiridos com recursos oriundos de um
termo de ajustamento de conduta assinado entre o Governo de Minas Gerais, o Ministério
Público de Minas Gerais (MPMG) a Vale S.A e o Gabinete Militar do Governador e
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (GMG/CEDEC), ainda no ano de 2019.
Com essa ação de governança, o Governo mineiro por meio da CEDEC irá estruturar quase
60% dos municípios mineiros, dando condições logísticas para as COMPDEC atuarem na
gestão do risco de desastres e na gestão dos desastres, de forma a evitar ou minimizar os
impactos dos eventos adversos sobre a população mineira.
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Muito já foi realizado e muito ainda precisa ser feito, mas é inegável o resultado que esse
investimento trará a realidade local das defesas civis municipais contempladas. Cumprindo
no slogan "defesa civil somos todos nós", verifica-se por meio dessa ação, que o somatório
de esforços dos atores envolvidos com a temática é imprescindível para o funcionamento de
todo o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC).
Nesse sentido, o Estado tem feito um enorme esforço para não só investir em recursos,
como também, levar capacitação aos gestores municipais e prestar apoio de forma ágil nos
momentos em que a população carece do seu apoio em complementação às ações
desenvolvidas pelo município.
O Plano Estadual para o Período Chuvoso visa, portanto, estabelecer as linhas gerais de
atuação da CEDEC para o período chuvoso 2021-2022.
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2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
2.1 Lei Federal n. 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições;
2.2 Lei Federal n. 12.340, de 1º de dezembro de 2010. Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Defesa Civil - SINPDEC, sobre as transferências de recursos para ações de socorro,
assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas
atingidas por desastre, e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas, e dá outras
providências;
2.3 Lei Federal n. 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a
criação de sistema de informações e monitoramento de desastres;
2.4 Lei Federal n. 12.983, de 02 de junho de 2014. Altera a Lei 12.340, de 1º de dezembro
de 2010, para dispor sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades
dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
2.5 Decreto Estadual nº 497, de 25 de outubro de 2019. Institui o Grupo Estratégico de
Resposta – GER, destinado a promover a mobilização e a ação coordenada dos órgãos e
entidades estaduais frente às consequências decorrentes de chuvas no âmbito do Estado;
2.6 Decreto Federal n. 10.593, de 04 de dezembro de 2020. Dispõe sobre a organização e o
funcionamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e do Conselho Nacional de
Proteção e Defesa Civil e sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Sistema
Nacional de Informações sobre Desastres;
2.7 Portaria nº 3.033, de 04 de dezembro de 2020, do Ministério do Desenvolvimento
Regional. Define procedimentos a serem adotados pela Secretaria Nacional de Proteção e
Defesa Civil para as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos
estados, Distrito Federal e municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de
risco de desastres e de recuperação em áreas atingidas por desastres;
2.8 Instrução Normativa nº 36, de 04 de dezembro de 2020, do Ministério do
Desenvolvimento Regional. Estabelece procedimentos e critérios para o reconhecimento
federal e para declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos
municípios, estados e pelo Distrito Federal;
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2.9 Resolução nº 03, de 25 de agosto de 2016. Regula o fornecimento de ajuda humanitária
pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais nos termos que menciona e
dá outras providências.
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3. DIAGNÓSTICO DO PERÍODO CHUVOSO EM MINAS GERAIS
A clima da região sudeste do Brasil é tipicamente marcado por chuvas concentradas no
verão e estiagem nos meses de inverno. Os picos de pluviosidade ocorrem em novembro e
dezembro, pois são meses em que a região é influenciada por precipitações oriundas de
frentes frias.
Tais precipitações de longa duração se estabelecem com a formação de um corredor de
umidade entre a região amazônica e a região sudeste, as chamadas Zonas de
Convergência do Atlântico Sul - ZCAS. No caso de Minas Gerais, a topografia e o relevo
montanhoso constituem um fator que potencializa a ocorrência de chuvas no território.
Apesar do estudo da climatologia apresentar um padrão típico para a região, nos últimos
anos tem-se verificado grandes anomalias em Minas Gerais, onde extremos puderam ser
observados. Enquanto em 2014 e 2015 as chuvas ficaram aquém do esperado e
ocasionaram sérios problemas de abastecimento em importantes cidades do Sudeste, em
2020, volumes recordes de precipitação foram registrados e a estação chuvosa encerrou-se
com acumulados positivos.
A variação da intensidade e da distribuição geográfica das chuvas verificadas ao longo dos
últimos anos refletiu-se também num quadro bem discrepante nos desastres registrados ao
longo de cada período chuvoso. A figura 1 demonstra o número de municípios que
decretaram situação de anormalidade em função de desastres relacionados às chuvas.
Figura 1 - Municípios que decretaram Situação de Emergência ou Estado de
Calamidade Pública nos períodos chuvosos - Minas Gerais 2013/2014 - 2020/2021.

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais.
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Como observa-se, a partir do período 2014/2015, em Minas Gerais houve relativamente
poucos registros de desastres, com exceção do período 2019/2020, onde 256 (duzentos e
cinquenta e três) municípios decretaram anormalidade em função de eventos de chuvas
muito acima da média. De qualquer forma, destaca-se que, entre os anos de 2013 e 2020,
313 (trezentos e treze) municípios tiveram seus Decretos de Situação de Emergência (SE)
ou de Estado de Calamidade Pública (ECP) reconhecidos pelo Estado de Minas Gerais, o
que na prática, representa o entendimento do Estado que, de fato, houve desastre no
município. O quadro 1 relaciona os 30 (trinta) municípios mais reincidentes em Minas Gerais.

Quadro 1: Relação dos municípios reincidentes com decretos homologados em
função de desastres provocados pelas chuvas - Minas Gerais - no
período de 2013 a 2020.
MUNICÍPIO
ENGENHEIRO CALDAS
MACHACALIS
BUGRE
BURITIZEIRO
CANDEIAS
CARLOS CHAGAS
CENTRAL DE MINAS
CONGONHAS

REINC
4
4
3
3
3
3
3
3

CORONEL FABRICIANO
FRANCISCÓPOLIS
GOIABEIRA
ITAMARANDIBA
ITUETA
JABOTICATUBAS
MERCÊS

3
3
3
3
3
3
3

MUNICÍPIO
NINHEIRA
NOVO CRUZEIRO
PIRAPORA
RESPLENDOR
RIBEIRÃO DAS NEVES
RIO CASCA
RIO PARDO DE MINAS
SABARÁ
SANTANA DO
MANHUAÇU
SANTANA DO RIACHO
SERRO
TEÓFILO OTONI
TIMÓTEO
TUMIRITINGA
UBÁ

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais.

REINC
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Para o próximo período chuvoso, é importante que os municípios antecipem suas ações de
prevenção de forma a evitar ou minimizar a intensidade dos eventos adversos sobre a
população. Nesse sentido, a recomendação é que os municípios devem manter seus planos
de contingência atualizados e a estrutura de resposta da COMPDEC em condições de
acionamento a qualquer dia e hora, principalmente os municípios listados no quadro 1, os
quais são os mais reincidentes.
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No mesmo período, constatou-se que em números totais de municípios afetados, a Zona da
Mata Mineira foi a região mais impactada, seguida pelas regiões Vale do Rio Doce e
Metropolitana. A figura 2, retrata a distribuição geográfica dos municípios que foram
afetados nos últimos 7 (sete) anos, destacando-se a porção centro-leste de Minas Gerais.

Figura 2:

Mapa dos municípios que decretaram Situação de Emergência (SE)
ou Estado de Calamidade Pública (ECP) e foram reconhecidos pelo
Estado de Minas Gerais entre os anos de 2013 e 2020.

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais.

Considerando a série histórica do período chuvoso 2013/2014 a 2020/2021, o recorde de
mortes em decorrência do período chuvoso em Minas Gerais ocorreu há 2 (dois) anos atrás,
no período 2019/2020, quando chuvas de grande intensidade atingiram o Estado. O menor
número de mortes, por sua vez, coincide com a grande estiagem que ocorreu na região
sudeste do Brasil, sendo que no período, 4 (quatro) óbitos foram registrados (cf. figura 3).
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Figura 3: Quantidade de vítimas falecidas por período chuvoso - Minas Gerais.

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais.

Dentre as principais causas das mortes relacionadas ao período chuvoso, destacam-se os
movimentos de massa e as enxurradas, respectivamente. Os movimentos de massa, que
incluem os deslizamentos, as corridas de massa, os rolamentos de blocos rochosos, dentre
outros, têm a característica de serem de deflagração súbita, sendo o evento, potencializado
pela ação humana. Apesar de a sua ocorrência ser associada às chuvas, construções
irregulares e cortes inadequados nas encostas, contribuem para que os terrenos fiquem
instáveis e ocasionem óbitos por desastres súbitos e com alta energia de impacto (cf. figura
4).
Figura 4: Circunstância dos óbitos ocorridos entre os
períodos chuvosos 2013/2014 e 2020/2021.

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais.
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4. PROGNÓSTICO CLIMATOLÓGICO
A figura 5 mostra o recorte para Minas Gerais, da previsão probabilística de precipitação em
3 (três) categorias disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A
previsão se refere ao trimestre outubro-novembro-dezembro (OND) de 2021. Os resultados
indicam maior probabilidade de chuva na categoria da faixa normal em grande parte do
estado.

Figura 5: Prognóstico climático para o trimestre outubro, novembro e
dezembro - 2021.

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Em algumas áreas das mesorregiões como Triângulo Mineiro, Norte de Minas e Vales do
Jequitinhonha, Mucuri e Doce, há previsão de chuva na categoria abaixo da faixa normal,
enquanto em outras áreas da mesma mesorregião, também, estão previstas chuvas na
categoria acima da faixa normal.
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É importante destacar que esta previsão não descarta a ocorrência de eventos expressivos
e pontuais de chuva em áreas em que as precipitações previstas estejam abaixo da faixa
normal.
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5. ANÁLISE DE AMBIENTE
O estudo pormenorizado dos desastres recorrentes proporciona o aperfeiçoamento das
ações de prevenção e consequentemente, agilidade e assertividade nas operações de
resposta. A análise seguinte, contextualiza as influências internas e externas voltadas para o
período chuvoso.

5.1 AMBIENTE INTERNO
5.1.1 Recursos estaduais aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA/2021);
A Lei Orçamentária Anual - LOA é uma norma elaborada pelo Poder Executivo que
estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano.
No tocante às ações de Proteção e Defesa Civil, que conceitualmente são divididas em dois
eixos (Gestão do Risco de Desastres e Gestão dos Desastres), foi feita uma previsão para o
ano de 2021 de recursos estaduais no total de R$ 2.985.451,28 - dois milhões, novecentos e
oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um e vinte e oito centavos (cf. tabela 1).
Salienta-se que o aporte de recursos federais não está contabilizado neste tópico.
Entende-se, por gestão do risco dos desastres, os ciclos que antecedem o desastre, ou seja,
a coordenação das ações não estruturais voltadas à prevenção, mitigação e preparação
para os eventos adversos.
A gestão dos desastres concatena as ações de resposta e recuperação. Nessa fase, os
recursos serão priorizados na aquisição de materiais de ajuda humanitária e no custeio de
equipes de resposta.
O montante citado na tabela 1 é destinado a quaisquer ações desenvolvidas pela CEDEC,
no âmbito de suas competências, que incluem, dentre outras, agir complementarmente aos
municípios,

desenvolvendo

atividades

voltadas

ao

atendimento

das

emergências

relacionadas com a seca/estiagem e com o período chuvoso.
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Tabela 1- Recursos estaduais previstos no âmbito da Proteção e Defesa Civil Estado de Minas Gerais - 2021.
EIXO
Gestão do risco de
desastres

VALOR PREVISTO
R$ 433.693,00

Gestão dos
desastres

R$ 2.551.758,28

TOTAL

R$ 2.985.451,28

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais.

5.1.2 Efetivo do GMG/CEDEC
A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil é composta por 46 (quarenta e seis) servidores
pertencentes à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar e servidores civis.

5.1.3 Frota de veículos
A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil conta com veículos em condições de atendimento
a qualquer comunidade de Minas Gerais. Recentemente, 3 (três) novos caminhões foram
incorporados à logística do GMG/CEDEC para o transporte de materiais de ajuda
humanitária do Depósito Central para as unidades do interior.
O detalhamento da frota de veículos do GMG/CEDEC é demonstrado na tabela 2.
Dependendo da demanda e da urgência, outros veículos de órgãos apoiadores poderão ser
utilizados, inclusive, aeronaves.

Tabela 2: Detalhamento da frota de veículos do Gabinete Militar do Governador e
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

VEÍCULO
SW4 - 4x4
Ranger - 4x4
S-10 - 4x4
VW 17280 - Baú
VW 11180 - Baú
Iveco - Baú
GTC Merc. Benz - Carroceria
Iveco (3x4) - Carroceria

QUANTIDADE
5
1
1
1
1
1
1
2

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais.

CAPACIDADE
7 lugares
5 lugares
5 lugares
10,5 toneladas
6 toneladas
10 toneladas
7 toneladas
3 toneladas
18
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5.1.4 Logística de distribuição de ajuda humanitária
No que tange à assistência humanitária, o GMG/CEDEC possui depósitos destinados a
armazenar materiais de ajuda humanitária e emergenciais. Dois depósitos estão localizados
no interior do Estado (Montes Claros e Teófilo Otoni) e um depósito central, localizado em
Belo Horizonte. Eles dispõem de materiais diversos como: cestas básicas, colchões e
cobertores, material de limpeza e higiene pessoal, telhas, lonas plásticas, dentre outros.

5.1.5 Unidades Regionais de Defesa Civil
As Unidades Regionais de Defesa Civil (REDEC) são estruturas desconcentradas que têm
como competência, executar e supervisionar as políticas públicas e as ações de proteção e
defesa civil, em âmbito regional, nos termos do Decreto Estadual n. 47.777/2019. Tal
atuação é levada a efeito a partir das diretrizes técnicas emanadas pelo GMG/CEDEC órgão
central de proteção e defesa civil do Estado, baseadas nas premissas da proximidade e
acessibilidade ao cidadão.
As REDEC estão localizadas em 18 (dezoito) Regiões de Polícia Militar (RPM), tendo, como
Coordenador Regional de Defesa Civil, os Comandantes Regionais da Polícia Militar de
Minas Gerais (PMMG), que é a instituição mais capilarizada do território mineiro. Nessa
mesma seara, a CEDEC também é apoiada pelos Comandos e Diretorias do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).
As unidades regionais contam com os respectivos agentes regionais, que são militares, em
regra, designados ao serviço ativo da PMMG, com a função de promover as ações de
Proteção e Defesa Civil nos municípios que compõem a sua área de abrangência.
Dentre as principais competências dos agentes regionais, destacam-se o apoio inicial da
CEDEC em ações de Gestão do Risco de Desastres e Gestão dos Desastres, como
elaboração de planos preventivos, auxílio no mapeamento de áreas de risco e coordenação
nas ações iniciais de resposta. A relação dos agentes regionais pode ser vista no quadro 3.
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Quadro 3: Regionais de Defesa Civil e seu respectivo Agente Regional
REGIONAL

POSTO/GRAD

NOME DO REDEC

TELEFONE

2ª RPM – Contagem

Maj PM

Rodrigues

31 2191-5103

3ª RPM – Juiz de Fora

Cap PM

Lucas Souza Vilela

31 3244-9693

4ª RPM – Juiz de Fora

SubTen PM

Jerônimo Damião dos Santos

32 3313-6261

5ª RPM – Uberaba

SubTen PM

Argemiro Lino Júnior

34 3317-7403

6ª RPM – Lavras

1º Sgt PM

Hemerson Cassiano da Silva

35 3829-3257

7ª RPM – Divinópolis

SubTen PM

Rodrigo Gomes de Oliveira

37 3301-0106

Cb PM

33 3202-7203

9ª RPM – Uberlândia

1º Sgt PM

11ª RPM – Montes Claros

3º Sgt PM

Igor Martins Bolonha
Benedito Batista de Carvalho
Souza
Amadeus Mendes Lourenço

12ª RPM – Manhuaçu

2º Sgt PM

Sebastião Carlos de Abreu

33 3094-2013

13ª RPM – Barbacena

SubTen PM

Robson José de Assis Vidigal

32 3052-1128

14ª RPM – Curvelo

2º Sgt PM

Francis André Abreu

38 3729-6163

15ª RPM – Teófilo Otoni

1º Sgt PM

Vanderci Aparecido Teófilo Elias

33 3087-1323

15ª RPM – Unaí

3º Sgt PM

Edislei Ribeiro dos Santos

38 2102-1713

17ª RPM – Pouso Alegre

1º Sgt PM

Vandelan Domingos Ribeiro

35 3429-6712

1º Sgt PM

Vander Nogueira da Silva

35 3066-6041

8ª RPM – Gov. Valadares

18ª RPM – Poços de
Caldas

2º Sgt PM
Patrícia Perdigão da Costa
Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais.
19ª RPM – Sete Lagoas

34 3230-5420
38 3201-0203

31 3027-3854

5.1.6 Outros recursos
A CEDEC possui dois drones utilizados para emprego imediato em situações que
demandem o emprego deste equipamento, tais como, mapear áreas de risco, fazer vistorias,
levantamento de dados, auxiliar no atendimento a desastres e inspeção de barragens. As
aeronaves remotamente pilotadas (RPA) estão equipadas com modernas câmeras e
sensores capazes de fornecer imagens em alta resolução.
Também está disponível, duas torres de iluminação com geradores próprios para emprego
em locais em que seja essencial, a iluminação durante os trabalhos socorro e assistência à
população afetada.
O GMG/CEDEC conta ainda, com duas plantas móveis potabilizadoras de água (cf. figura 6),
que podem ser utilizadas para o atendimento em locais com abastecimento comprometido.
Cada uma delas tem capacidade de tratar, em média, 3 mil litros de água por hora (3000 l/h).
As máquinas podem ser utilizadas, em caráter emergencial, para garantir água potável à
população em locais onde há interrupção do serviço de tratamento e distribuição de água.
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Figura 6: Máquina potabilizadora móvel

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais.

Ainda que de forma indireta, conforme demanda e solicitação da CEDEC, as aeronaves do
Comando de Aviação do Estado (COMAVE) podem ser plenamente, empregadas nas ações
de gestão do risco de desastres e de respostas aos desastres.
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6. NÍVEIS DE EMERGÊNCIA
Para a coordenação das ações de resposta às consequências provocadas pelo período
chuvoso no Estado, o GMG/CEDEC disponibiliza seus recursos humanos e logísticos para
serem alocados conforme a necessidade e o cenário meteorológico que for apresentado.
O desencadeamento das ações dependerá do nível das precipitações, do impacto nas
comunidades, do número de cidades atingidas e que declararem situação de anormalidade,
ou ainda diante de solicitação do município afetado.
Os procedimentos estão organizados por níveis de alerta, com indicadores que identificam o
momento e as ações a serem adotadas, conforme quadro 4.

Quadro 4: Níveis de alerta e ações previstas
NÍVEL DE

INDICADOR

ALERTA
ATENÇÃO

ALERTA

EMERGÊNCIA

AÇÕES ADOTADAS

- Declaração de anormalidade de

- Manutenção de 1 (uma) equipe de

até 10 municípios no mesmo dia.

sobreaviso.

- Declaração de anormalidade de

- Manutenção de 1 (uma) equipe

11 a 30 municípios no mesmo

ECD para empenho no depósito;

dia;

- Manutenção de 1 (uma) equipe

- Ocorrência de chuva acumulada

ECD no depósito 24h;

no dia de 50 a 100 mm;

- Reforço do estoque de material de

- Restar menos de 30% do

ajuda humanitária;

material de ajuda humanitária

-

disponível para doação.

adicional de sobreaviso.

- Declaração de anormalidade de

- Manutenção de sobreaviso de todo
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o efetivo da CEDEC;

municípios

ou

mais

no

Manutenção

de

uma

equipe

mesmo dia;

- Funcionamento da CEDEC todos

- Chuva acumulada no dia maior

os dias em escala de 24/7.

que 100 mm;
- Restar menos de 10% do
material de ajuda humanitária
disponível para doação.
Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais.
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7. AÇÕES A SEREM REALIZADAS
O GMG/CEDEC, é o órgão responsável pela coordenação das ações de proteção e defesa
civil em âmbito estadual em Minas Gerais (Decreto Estadual n. 47.777/2019).
A Lei n. 12.608/2012, que estabelece a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
(PNPDEC), determina que as ações deverão ser articuladas entre União, Estados e
Municípios; abordando de maneira sistêmica as ações de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação; e priorizando as ações preventivas relacionadas à minimização de
desastres.
De acordo com a PNPDEC, as ações desenvolvidas devem integrar-se às políticas de
ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças
climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e
tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento
sustentável.
Em conformidade com o ordenamento jurídico, a CEDEC inicia os trabalhos de
planejamento e coordenação para enfrentamento do período chuvoso, com as seguintes
atividades:

7.1 VISITAS TÉCNICAS
A CEDEC já realizou, desde os meses de agosto e setembro de 2021, visitas técnicas por
meio das REDEC, aos municípios que apresentam um grau de recorrência de desastres
elevado e que receberam recursos para resposta no período chuvoso passado (2020-2021).
Nas visitas foram verificadas as instalações da COMPDEC, os planos de contingência bem
como fez a visitação das obras de reconstrução executadas pelo município por meio do
repasse de recursos federais.
Além disso, foram estabelecidos seminários de integração e diálogo entre os municípios,
visando à socialização de boas práticas uns com os outros. Os municípios foram
incentivados a elaborar estudos técnicos e diagnósticos dos principais fatores que colocam
a população em risco durante o período chuvoso. Dentre as várias ações de capacitação
realizadas, destacam-se as seguintes:
a) Ações na área de legalização/regularização de loteamentos com vistas a diminuir eventos
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de Defesa Civil;
b) Avaliação do sistema de drenagem urbana do município. Geralmente verificou-se a
inexistência ou deficiência deste tipo de obra pública, principalmente na região central da
cidade, que possibilita desastres ligados a alagamentos no futuro;
c) Conscientização sobre eventos ligados a movimentações de massa, em especial como
evita-los;
d) Orientações sobre a limpeza e dragagem dos rios e córregos;
e) Orientações sobre a forma correta para se fazer uma boa vistoria de imóveis ou mesmo
interditá-los, observando princípios avaliativos concretos como estrutura do imóvel, terreno
onde foi construído, presença e estado momentâneo do solo onde se encontra, dentre
outros aspectos;
f) Informações sobre como trabalhar de forma sinérgica com as demais Secretarias do
Governo Municipal ou outras agências do Estado, visando celeridade, gerenciamento do
risco e a resolução do problema, por meio da prática do Sistema de Comando de Operações
(SCO);
g) Fomento à criação de canais de comunicação com a comunidade local, por meio das
fontes oficiais e de rede sociais Institucionais da própria Defesa Civil, com vista ao repasse
de alertas ou mensagens de interesse da população que se encontra nas áreas de risco.

7.2 1ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PARA PREPARAÇÃO PARA O
PERÍODO CHUVOSO
A 1ª Conferência Internacional para Preparação para o Período Chuvoso tem realização
prevista entre os dias 28 de setembro e 1 de outubro de 2021. Ela visa promover o
alinhamento entre os todos os órgãos envolvidos, para o enfrentamento do período chuvoso
e capacitar os municípios mineiros quanto aos procedimentos essenciais de preparação
para as chuvas.
A reunião do Grupo Estratégico de Resposta (GER), abrirá os trabalhos para execução da
videoconferência. Este grupo foi instituído pelo Governo do Estado de Minas Gerais por
meio do Decreto Estadual n. 497/2019, a fim de promover a mobilização e a ação
coordenada dos órgãos e entidades estatais, frente às consequências decorrentes das
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chuvas no âmbito do território mineiro. No total, são 15 (quinze) secretarias/órgãos
participantes. O Grupo é coordenado pelo GMG/CEDEC e sua composição é indicada pelos
seguintes órgãos do Governo mineiro:
a) Gabinete

Militar

do

Governador/Coordenadoria

Estadual

de

Defesa

Civil

(GMG/CEDEC) – Coordenador;
b) Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) – membro;
c) Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) – membro;
d) Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) – membro;
e) Secretaria Geral do Estado – membro;
f) Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) – membro;
g) Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) – membro;
h) Secretaria de Estado de Saúde (SES) – membro;
i) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) – membro;
j) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) –
membro;
k) Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINFRA) – membro;
l) Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) - membro;
m) Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER) –
membro;
n) Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) – membro;
o) Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) – membro.
A reunião do GER marcará o início das atividades do Grupo Estratégico de Resposta –
GER, para enfrentamento do período chuvoso 2021/2022. Nela será divulgado um
diagnóstico que mostrará os principais obstáculos enfrentados no período chuvoso anterior,
bem como previsões meteorológicas sobre o regime pluviométrico atual, o que
proporcionará o desenvolvimento de ações integradas e sinérgicas entre os órgãos
estaduais envolvidos, cuja programação segue na figura 7.
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Figura 7: Programação da reunião de instalação do GER para o período
2021/2022

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais.

Após a reunião do GER, também entre os dias 29 de setembro a 01 de outubro de 2021,
ocorrerá, com transmissão remota, via internet a videoconferência preparatória, na qual
serão ministradas palestras voltadas aos municípios com o objetivo de compartilhar
orientações gerais para o período chuvoso vindouro.
A participação de todos os envolvidos proporcionará o conhecimento das diretrizes,
alinhamento de ações e auxílio aos municípios para que se preparem e adotem
procedimentos de prevenção e, se for o caso, pronta resposta e reconstrução.
O cronograma do evento pode ser acompanhado nas figuras 8.
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Figura 8: Programação Geral da conferência para os dias 29, 30 de setembro e
01 de outubro de 2021.

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais.

7.3 ALERTAS METEOROLÓGICOS
Desde o período chuvoso 2021/2022 o GMG/CEDEC, por meio de parcerias, vem
ampliando e modernizando a produção de alertas meteorológicos de qualidade para a
população mineira, emitindo alertas personalizados por região, de acordo com a área
geográfica passível de ocorrência de eventos atmosféricos significativos.
A atuação conjunta entre a CEDEC, o SIMGE e a CEMIG, permite utilizar o serviço de
meteorologia para subsidiar tecnicamente, por meio de especialistas e radares atmosféricos,
o envio de alertas para a população.
Os alertas são enviados por meio da plataforma IDAP (Interface de Distribuição de Alertas
Públicos), disponibilizada pela Defesa Civil Nacional, para o envio de mensagens SMS para
os celulares cadastrados e para os usuários de TV a cabo (alerta de severidade alta ou
muito alta) na região a ser afetada por um evento meteorológico. Além disso, os alertas são
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publicados no Twitter da CEDEC (@defesacivil_mg), marcando os principais veículos de
comunicação para que auxiliem na divulgação dos alertas.

7.4 PLANTÃO DE EMERGÊNCIAS GMG/CEDEC
O GMG/CEDEC mantém um serviço de plantão 24h localizado no Centro Integrado de
Comando e Controle – CICC, na Cidade Administrativa onde é realizado o monitoramento
do Estado aos eventos de período chuvoso, recebendo as demandas dos municípios e
emitindo os alertas meteorológicos (figura 11). O plantão 24h atende pelo número de
telefone: (31) 99818-2400
Figura 11: Centro Integrado de Comando e

Comando e Controle -

CICC

7.5 APOIO NA DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE
Na ocorrência de um desastre, além do socorro e assistência às vítimas realiza outras ações
de ordem legal . Estas são necessárias para que os municípios consigam agilizar as ações
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de resposta e viabilizar a recepção dos recursos transferidos pela União, para a
reconstrução.
A depender do grau de preparação do município, são necessárias orientações quanto ao
correto preenchimento das documentações contidas no Sistema de Informação de
Desastre – S2ID para que o decreto municipal de anormalidade possa ser reconhecido pelo
Estado e também, pelo Governo Federal.
Assim, a CEDEC, conta com equipe exclusiva para apoio e orientações quanto aos trâmites
legais e procedimentos a serem executados pelo município. De forma complementar, está
disponível no site do GMG/CEDEC orientações escritas e vídeos explicativos das ações
iniciais para decretação de anormalidade, os quais podem ser visualizados no link a seguir
http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/gestao-desastre-mn ou no QR Code.
Figura 12: QR Code para orientações sobre decretação da situação de
anormalidade.

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil também está disponível para prestar apoio
técnico, por meio dos seguintes contatos telefônicos, conforme descrito na figura 13:
Figura 13: Telefones úteis CEDEC/MG

Telefone de contato

(31) 3915-0274
(31) 3915-0226
Plantão 24h:
(31) 99818-2400

Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais.
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7.6 EQUIPES DE RESPOSTA A DESASTRES
Em situações nas quais o desastre supera a capacidade de resposta do município, é
necessário o aporte de recursos materiais e humanos a serem encaminhados pelos Estado.
O GMG/CEDEC conta com uma equipe experiente e apta para auxiliar, emergencialmente,
o município afetado a reabilitar os serviços essenciais que tiverem sido comprometidos.
São mantidas 2 (duas) equipes permanentes em condição de sobreaviso, prontas para
serem empenhadas a qualquer momento. O emprego em campo dessas equipes se dá após
levantamentos de informações realizadas pelo serviço de plantão da CEDEC.
O deslocamento das equipes ocorre preferencialmente, por via terrestre. Na impossibilidade
do emprego de viaturas ou em função da distância e emergência do desastre, poderão ser
utilizadas aeronaves.

7.7 SOLICITAÇÃO DE RECURSOS
A solicitação de recursos federais para resposta (restabelecimento, socorro e assistência às
vítimas) e reconstrução (recuperação) deverá ser feita observando-se a Portaria nº
3.033/2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), além das

Normas de

Proteção e Defesa Civil (NORMADEC) as quais dispõem sobre a metodologia empregada
pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) na prestação do auxílio
complementar federal, para a execução de ações de resposta e reconstrução em áreas
afetadas por desastre.
Para essas ações, já foram publicadas a NORMADEC Telhados e Coberturas de
Edificações Públicas e Privadas, e a NORMADEC Restabelecimento de Serviços Essenciais:
Serviços emergenciais de limpeza de áreas urbanas afetadas por desastres. O
preenchimento dos formulários e o envio da solicitação somente poderá ser feita por meio
do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres – S2ID.
Para a solicitar o recurso, é necessário que o decreto de situação de emergência (SE) ou
estado de calamidade pública (ECP) do município esteja reconhecido pelo Governo Federal.
As NORMADEC podem ser consultadas no link a seguir:
a)

https://www.gov.br/mdr/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/secretaria-nacional-

de-protecao-e-defesa-civil/PUBL_Portaria_n_93_normadec_telhas_20210114.pdf
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b)

https://www.gov.br/mdr/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/secretaria-nacional-

de-protecao-e-defesa-civil/anexo_portaria_1774_normadec.pdf
Telefone para contato em relação às NORMADEC é: 0800 644 0199.

7.8 MATERIAIS DE AJUDA HUMANITÁRIA
A distribuição de cestas básicas é uma das mais importantes ações na fase de resposta aos
desastres, na medida em que ela auxilia no atendimento das necessidades fundamentais da
população diretamente atingida.
Os materiais de ajuda humanitária são compostos principalmente por cestas básicas,
materiais de limpeza e higiene, colchões e rolos de lonas plásticas e ficam acondicionados
em Belo Horizonte ou nos depósitos avançados, localizados no interior do Estado.
Em caso de necessidade, os municípios podem solicitar materiais de ajuda humanitária,
observando as instruções a seguir:
a) Em ano eleitoral: estar com o decreto de situação de emergência ou estado de
calamidade pública homologado pelo Estado ou reconhecido pela União;
b) Ler a Resolução n. 03/2016 - GMG/CEDEC, e preencher o Anexo B desta
resolução, com a descrição das ações que o município adotou como resposta ao
desastre, contida no link: http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/servidor/201404-01-17-11-35/resolucoes.
c) Confeccionar ofício de encaminhamento do Anexo B;
d) O ofício de encaminhamento deverá ser assinado pelo prefeito e o Anexo B pelo
coordenador de proteção e defesa civil ou pelo prefeito;
e)

Digitalizar

os

documentos

e

encaminhá-los

para

o

e-mail:

atendimento@defesacivil.mg.gov.br e ajudahumanitariacedec@gmail.com;
f) Antes de solicitar apoio, verificar se não há pendências na prestação de contas de
eventuais auxílios prestados pela CEDEC/MG em anos anteriores.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresentadas

as

ações

a

serem

realizadas

pelo

Gabinete

Militar

do

Governador/Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais, recomenda-se que
cada município atualize seu plano de contingência e realize exercícios simulados para todos
os membros de Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil e estejam prontos para atuar
em caso da ocorrência de desastres.
Dessa forma, o GMG/CEDEC se coloca à disposição de cada instituição e município para
apoiar no processo de preparação para o período que está por vir.

“DEFESA CIVIL SOMOS TODOS NÓS!”
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