SQ
1

DATA
29/06

CIDADE
Riacho
Machados

2

29/06

3

29/06

4

29/06

Riacho
Machados
Riacho
Machados
Coluna

5

29/06

Coluna

6

29/06

Jequitibá

7

29/06

Jequitibá

8

29/06

Jequitibá

9

29/06

Jequitibá

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021 – GMG CEDEC
E-MAIL
PERGUNTA
RESPOSTA
dos defesacivil@riachodosmachadosmg.c Qual a data de convocação?
A data de convocação só ocorrerá após
om.br
findado todo o certame, conforme itens 8 /
9 e 10 do Edital.
dos defesacivil@riachodosmachadosmg.c Qual é o prazo para entrega do termo de Conforme item 10 do Edital.
om.br
doação?
dos defesacivil@riachodosmachadosmg.c Quantos dias uteis partir da data?
Conforme item 10 do Edital.
om.br
compdec@coluna.mg.gov.br
o oficio de prefeito manifestando interesse Conforme item 5 do Edital.
no
kit
básico
deverá
ser
encaminhado a quem e em qual E-mail?
compdec@coluna.mg.gov.br
Quais os cursos realizados esse ano de Cursos feitos na CEDEC por servidores
2021 conta na pontuação?
que estão atualmente nomeados na
COMPDEC, em complemento ao Anexo I
e II do Edital.
adrianyrochamg@gmail.com
No item 8, é perguntado se tem profissional Cursos feitos na CEDEC por servidores
capacitado pela CEDEC. No caso, tem que que estão atualmente nomeados na
ser somente pela CEDEC? Não pode ser COMPDEC, em complemento ao Anexo I
capacitações online que estão disponíveis e II do Edital.
no site www.gov.br, ou outro equivalente? A
pergunta é devido a nossa COMPDEC ter
sido reestruturada esse ano e por não ter ,
nem online, pela CEDEC-MG nenhum
disponível no momento.
adrianyrochamg@gmail.com
No item 12, perguntado se foi foi respondido Conforme Anexo I e II do Edital.
o cadastro do projeto Elos. No caso, nao
respondemos este questionário, o que
cadastramos referente ao questionário, foi o
projeto no "Banco de Boas Práticas em
Ações de Proteção e Defesa Civil" .
É válido inserir este?
adrianyrochamg@gmail.com
No item 30, pergunta sobre o percentual de No dia 10 de agosto de 2021 iremos
cadastro da população no alerta CEDEC solicitar o CEMADEN a lista de telefones
40199. Verifiquei no site da Defesa Civil e cadastrados
por
municípios,
para
gostaria de saber se a informação avaliação e pontuação de acordo com o
cadastrada no site está atualizada, pois lá, percentual
da
população,
em
não consta a data de atualização da página. complemento ao Anexo I e II,
adrianyrochamg@gmail.com
No item TER PLANCON anexado no Favor contatar seu Agente Regional ou a
Sistema de Defesa Civil - SDC, pedimos DRD no telefone 31 3915-0229.
nos instruir como inserir o documento nesta
plataforma, pois não conseguimos realizar
esta atividade.

10

29/06

Maria da Fé

defesacivil@mariadafe.mg.gov.br

Ter profissional capacitado pela CEDEC
limite de 10 pessoas, posterior a 2012.
Gostaria de saber se os cursos EAD s21d
contam para pontuação?
No critério e pontuação Ord nº 07, se
enquadra profissionais que já passaram
pela Defesa Civil e não estão no momento?
ou apenas para os que estão atualmente?
Tem como saber se o Município de Várzea
da Palma, respondeu o questionário do
Projeto Elos?

11

29/06

Medina

meioambiente@medina.mg.gov.br

12

30/06

Várzea da Palma

michellericarda001@gmail.com

13

30/06

Várzea da Palma

michellericarda001@gmail.com

Nos critérios 26 a 30, não ficou claro para
mim como irei comprovar.

14

30/06

Franciscópolis

preffranciscopolis@yahoo.com.br

15

30/06

Franciscópolis

preffranciscopolis@yahoo.com.br

16

30/06

Franciscópolis

preffranciscopolis@yahoo.com.br

17

30/06

Lagoa Santa

sandramoura@lagoasanta.mg.gov.br

18

01/07

Gouveia

agriculturapmg2017@gmail.com

A documentação pode ser enviada pelos
Correios?
A documentação elencada no item 7.1 do
edital são as explicitadas no 7.2.1 ou são
diferentes?
Se o Coordenador estiver cursando o
Ensino Superior será aceito a Declaração
da Universidade?
Fineza informar se a documentação
presente no item 7 (da habilitação,
classificação e seleção dos municipios),
mais precisamente o termo de doação deve
ser anexada no envelope nº 01.
Bom dia,
sou a Paula Trindade
Coordenadora da Defesa Civil do Município
de Gouveia, e a respeito deste chamamento
Público gostaria que verificasse se o nosso
Município respondeu o questionário do
Projeto
Elos,
pois
preenchi
dois
questionários este ano mas não recordo do
nome do projeto.

Cursos feitos na CEDEC, por servidores
que estão atualmente nomeados na
COMPDEC, em complemento ao Anexo I
e II do Edital.
Cursos feitos na CEDEC, por servidores
que estão atualmente nomeados na
COMPDEC, em complemento ao Anexo I
e II do Edital.
O Projeto Elos foi realizado pela Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil
(Sedec) do Ministério de Desenvolvimento
Regional, através do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (CEMADEN), e no dia 10 de
agosto de 2021 iremos solicitar a relação
dos municípios que responderam o
questionário.
No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.
Conforme item 5 do Edital
A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores.
Conforme Anexo I e II do Edital.

A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores.

O Projeto Elos foi realizado pela Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil
(Sedec) do Ministério de Desenvolvimento
Regional, através do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (CEMADEN), e no dia 10 de
agosto de 2021 iremos solicitar a relação

dos municípios que responderam o
questionário.
No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.
Conforme Anexo I e II do Edital.

19

01/07

Gouveia

agriculturapmg2017@gmail.com

e a outra questão é sobre o percentual da
população que aderiu a recebimento de
alerta da CEDEC em questão ao meu
município . ( qual percentual ) .

20

01/07

Bocaiuva

leobaterabocaiuva@hotmail.com

NUMERO:
15 - TERMO VISTORIA: Este termo e
padrão ou cada município aplica o seu

21

01/07

Bocaiuva

leobaterabocaiuva@hotmail.com

16- TERMO INTERDIÇÃO: Este termo e
padrão ou cada município aplica o seu

Conforme Anexo I e II do Edital.

22

01/07

Bocaiuva

leobaterabocaiuva@hotmail.com

26 PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE
ADERIU AO ALERTA 40199: Como eu
monitoro essa adesão para saber se o
pessoal está usando o número 40199

No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.

23

01/07

Guidoval

defesacivil@guidoval.mg.gov.br

Conforme Anexo I e II do Edital.

24

01/07

Guidoval

defesacivil@guidoval.mg.gov.br

25

01/07

Agua Comprida

comdecac@pmguacomprida.mg.gov.
br

26

01/07

Agua Comprida

comdecac@pmguacomprida.mg.gov.
br

A COMPDEC de Guidoval, realizando a
leitura dos Anexos I e II do Edital
de Chamamento Público relacionado a
Resolução nº 64/2021, temos uma
dúvida com relação aos decretos cujo
motivo
foi
quanto
a
COVID/19
realizados pelo município ou não, como
aqueles feitos pelo estado. Esses
decretos também serão contabilizados para
pontuação?
No mesmo sentido da ordem 07 do Anexo I,
decretos que não estejam inseridos no S2id,
mas que de fato existem no município após
2011, poderão ser avaliados caso o
município os envie como cópia no interior do
envelope, junto as devidas justificativas?
Queria saber se existe algum modelo da
CEDEC MG para criar :
O Termo de Vistoria para atendimento ao
publico ;
O Termo de Interdição.

Conforme Anexo I e II do Edital.

Conforme Anexo I e II do Edital.

Conforme Anexo I e II do Edital.

27

01/07

Pedro Leopoldo

jfsilva@pedroleopoldo.mg.gov.br

28

01/07

Pedro Leopoldo

jfsilva@pedroleopoldo.mg.gov.br

29

01/07

Pedro Leopoldo

jfsilva@pedroleopoldo.mg.gov.br

Qual o percentual da população que aderiu
ao recebimento de alerta da CEDEC 40199,
(como posso realizar este cadastro no
município?)

30

02/07

adaltocabral1012@hotmail.com

como cadastrar o município.

31

05/07

Santo Antônio
Jacinto
Rodeiro

compdec@rodeiro.mg.gov.br

32

05/07

Paraisópolis

33

05/07

34

05/07

São Gonçalo do Rio
Preto

recursos@saogoncalodoriopreto.mg.
gov.br

35

05/07

São Gonçalo do Rio
Preto

recursos@saogoncalodoriopreto.mg.
gov.br

36

05/07

São Gonçalo do Rio
Preto

recursos@saogoncalodoriopreto.mg.
gov.br

Gostaria de saber qual a pontuação mínima
que o município deve atingir para estar apto
ao recebimento dos kits.
Nossa dúvida é se os certificados que
anexei entram como "Cursos realizados na
CEDEC". Eles foram feitos pelo nosso
coordenador da COMPDEC, através da
ENAP.
No item 7.1 do Edital fala do Termo de
Doação. Dentre os documentos solicitados,
temos que enviar esse Termo assinado?
Se tratando dos itens 14 / 15/ 16 /17 Tem
algo que eu possa fazer como
Coordenadora da defesa Civil para que
meu município possa pontuar neste edital?
( Todos esses itens deve constar no plano
de contingência)
Como sou nova na função desconheço as
ações citadas e gostaria de ser orientada
sobre os caminhos para aderir a tais
tópicos .
Se tratando do item 11. A Sede da prefeitura
serve como instação física? Sou a

do

planejamento@paraisopolis.mg.gov.b
r

girlene.firmina@gmail.com

Ter profissional capacitado pela CEDEC
limite de 10 pessoas, posterior a 2012. ( Há
possibilidade de estar realizando este
treinamento de capacitação pelo CEDEC)
A COMPDEC respondeu ao questionário do
Projeto Elos? ( há possibilidade de estar
respondendo o questionário do Projeto Elos
ainda? )

Cursos feitos na CEDEC, por servidores
que estão atualmente nomeados na
COMPDEC, em complemento ao Anexo I
e II do Edital.
O Projeto Elos foi realizado pela Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil
(Sedec) do Ministério de Desenvolvimento
Regional, através do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (CEMADEN), e no dia 10 de
agosto de 2021 iremos solicitar a relação
dos municípios que responderam o
questionário.
No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.
Por gentileza, o primeiro passo é ler a
resolução, o edital e seus anexos.
Conforme Item 7 do Edital.

Cursos feitos na CEDEC, por servidores
que estão atualmente nomeados na
COMPDEC, em complemento ao Anexo I
e II do Edital.
A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores.
Conforme Anexo I e II do Edital

Fineza ler o Edital, a Resolução e seus
anexos, também poderá recorrer ao auxílio
de seu Agente Regional de Defesa Civil e
outros COMPDEC.
Conforme Anexo I e II do Edital

37

06/07

Machado

claudineiaengcivil@outlook.com

38

06/07

Machado

defesacivil@machado.mg.gov.br

39
40

06/07
06/07

Machado
Machado

defesacivil@machado.mg.gov.br
defesacivil@machado.mg.gov.br

41

06/07

Machado

defesacivil@machado.mg.gov.br

42

06/07

Machado

defesacivil@machado.mg.gov.br

43

06/07

Miraí

leandrohcunha@hotmail.com

44

06/07

Pirapora

defesacivil@pirapora.mg.gov.br

45

06/07

Pirapora

defesacivil@pirapora.mg.gov.br

46

06/07

Pirapora

defesacivil@pirapora.mg.gov.br

Cordenadorada compdec e meu posto de
trabalho fica na prefeitura.
Gostaria de alguns esclarecimentos
referente a kit, ja fiz as atualizações no
SDC, e agora quais os documentos devo
enviar? e para onde?
Os critérios deverão ser todos impressos?
Exemplo A defesa civil pode ser adicionada
24 hr ?
População do município
Percentual da população que aderiu
recebimento de alerta da CEDEC ?
Foto do Local COMPDEC com 3 moradores
de prova que existe o local?
No item CEMADEN , o que fazemos?

O município de Mirai possui uma barragem
de mineração em seu território, porém cerca
de mais de 90% da ZAS está localizada no
nosso município,Muriaé. Como poderia
inserir resposta ao item 24 do critério de
pontuação?
O ofício de interesse em participar do
processo
de
doação
deverá
ser
encaminhado junto aos documentos
solicitados na ficha de avaliação,
contida no anexo II do edital?
Referente
ao
cadastro
Geral
de
Convenentes do Estado de Minas Gerais CAGEC, o município deverá enviar cópia do
certificado?
Referente ao anexo Único - item 7 : Ter
profissional
capacitado
pela
CEDEC limite de 10 pessoas, posterior a
2012:
Estes
profissionais
necessitam fazer parte dos membros que
compõem a COMPDEC municipal, ou

Conforme item 5 e Anexos I e II do Edital.

Conforme Anexo I e II do Edital

Conforme Anexo I e II do Edital
Conforme Anexo I e II do Edital
Conforme Anexo I e II do Edital
O Projeto Elos foi realizado pela Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil
(Sedec) do Ministério de Desenvolvimento
Regional, através do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (CEMADEN), e no dia 10 de
agosto de 2021 iremos solicitar a relação
dos municípios que responderam o
questionário.
Conforme Anexo I e II do Edital.

Conforme Item 3 e 5 do Edital.

Conforme Item 5 do Edital

Cursos feitos na CEDEC, por servidores
que estão atualmente nomeados na
COMPDEC, em complemento ao Anexo I
e II do Edital.

de

secplandiogo@gmail.com

pode ser outros servidores de outros
setores?
Poderia nos informar o percentual de
cidadãos do município de Diogo de
Vasconcelos , no sistema de alerta da
defesa civi,l para que possamos concluir
nossa documentação para cadastro do Kit
defesa civil?
Percentual da população que aderiu ao
recebimento de alerta,

47

07/07

Diogo
Vasconcelos

48

07/07

Gouveia

agriculturapmg2017@gmail.com

49

07/07

Gouveia

agriculturapmg2017@gmail.com

Se
o
município preencheu
o
questionário Elos ( nao me lembro o nome
do questionário ),

50

07/07

Gouveia

agriculturapmg2017@gmail.com

51

07/07

Paraisópolis

planejamento@paraisopolis.mg.gov.b
r

52

07/07

Riacho
Machados

dos

defesacivil@riachodosmachadosmg.c
om.br

53

07/07

Riacho
Machados

dos

defesacivil@riachodosmachadosmg.c
om.br

54

08/07

-

E o Termo de Vistoria tem que ser
registrado no Compdec?
Nossa dúvida é se os certificados que
anexei entram como "Cursos realizados na
CEDEC". Eles foram feitos pelo nosso
coordenador da COMPDEC, através da
ENAP.
A
comprovação
da
existência
do
monitoramento e do numero de telefone
disponível 24h será de responsabilidade da
prefeitura, que devera remeter, de forma
impressa
,reportagem,
documentos,
fotografia ou outro meio que comprove o
uso destas ferramentas.
Remeter modelo de vistoria interdição, com
o brasão ou outra identificação que confirme
serem utilizados pelo município, de forma
impressa no envelope da manifestação.
Prezado, de acordo com as condições de
participação no Chamamento Público
nº01/2021 a apresentação do Ofício do

defesacivilbvm@hotmail.com

No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.
No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.
O Projeto Elos foi realizado pela Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil
(Sedec) do Ministério de Desenvolvimento
Regional, através do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (CEMADEN), e no dia 10 de
agosto de 2021 iremos solicitar a relação
dos municípios que responderam o
questionário.
Conforme Anexo I e II do Edital.
Cursos feitos na CEDEC, por servidores
que estão atualmente nomeados na
COMPDEC, em complemento ao Anexo I
e II do Edital.
Conforme Anexo I e II do Edital.

Conforme Anexo I e II do Edital.

Conforme Item 3 e 5 do Edital.

55

08/07

Silvianópolis.

defesacivil@civianopolis.mg.gov.br

56

08/07

Recreio

smde@recreio.mg.gov.br

Prefeito Municipal, o representante legal do
Município, manifestando o interesse em
participar desse processo de doação deve
ser entregue juntamente com os outros
documentos solicitados até a data limite de
10 de Agosto desse ano corrente ou ser
enviado antecipadamente?
Meu nome é Verônica e sou da COMPDEC
de Silvianópolis. Estou com uma dúvida em
relação a entrega da documentação para o
kit da defesa civil. No edital diz que a
documentação
deve
ser
entregue
pessoalmente em Belo Horizonte no
endereço mencionado lá. Diante que
estamos em uma pandemia, gostaria de
saber se essa documentação poderá ser
enviada via Sedex e AR ao invés de entrega
pessoalmente?

Estou Secretário de desenvolvimento
econômico e Sustentável do Município
de Recreio-MG e também membro gestor
do
COMPDEC.
Manifestamos
o
interesse de participar do Edital do
Chamamento Público
01/2021
para
fornecimento de Kits para estruturação das
coordenadorias
Municipais
de
Proteção
e
Defesa
Civil.
Contudo, temos algumas dúvidas que
surgiram por conta do edital e que
precisamos
de
sanar.
1 - No envelope de documentação é
necessário inserir a documentação do
gestor Municipal e o ofício que deverá ser
por
ele
enviado?
Pelo
que
vimos, há exigência de envio dessa
documentação também, mas no que se
refere ao envelope houve apenas a
informação da necessidade de juntar
tão somente a documentação do Anexo II
do
edital.
Sendo assim, ficamos em dúvida.

Conforme Item 3 e 5 do Edital.

Conforme Item 3 e 5 do Edital.
A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os
479 municípios vencedores.

2 - O protocolo do envelope será presencial
na
unidade???
57

58

08/07

08/07

Divinésia

Carlos Chagas

defesacivil@divinesia.mg.gov.br

defesacicil@carloschagas

Em Relação ao CHAMAMENTO PÚBLICO
N. 01/2021 – GMG/CEDEC, gostaria de
solicitar as seguintes informações;
1)
Deverão
ser
protocolados
02
ENVELOPES?
Sendo o Envelope 01 (Documentos de
Identificação)
RG , CPF, Ata de Posse e Diploma do
Prefeito
CRF FGTS, CND INSS e Cartão de CNPJ
TERMO DE DOAÇÃO????? Deverá ser
baixado, incluir dados e enviar? Assinado?
Qual o valor total dos materiais doados ?
2) O Envelope 02 - Serão os comprovantes
solicitados no anexo II ?
3)
Os
Envelopes
deverão
ser
PROTOCOLADOS PRESENCIALMENTE?
4) Critério 07 - Capacitações EAD,
realizados na plataforma na Secretaria
Nacional
de
Proteção
e Defesa
Civil (Sedec),
do
Ministério
do
Desenvolvimento Regional (MDR), serão
considerados?
queriamos informação sobre o ítem 12
da lista dos critérios e pontuações para
distribuição
de
kts
básicos
de
DEFESA
CIVIL
aos
Municípios.

1- Onde obtemos o questionário do Projeto
Elos?
2- Onde será postados os documentos
exigidos
do
Anexo
nº
I/GMG/CEDEC/ADS/2021 - Processo Nº
1070.01.0002000/2020-28.

Conforme Item 3 e 5 do Edital.
A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os
479 municípios vencedores.
Cursos feitos na CEDEC, por servidores
que estão atualmente nomeados na
COMPDEC, em complemento ao Anexo I
e II do Edital.

O Projeto Elos foi realizado pela Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil
(Sedec) do Ministério de Desenvolvimento
Regional, através do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (CEMADEN), e no dia 10 de
agosto de 2021 iremos solicitar a relação
dos municípios que responderam o
questionário.
Conforme Item 3 e 5 do Edital.
A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os
479 municípios vencedores.

59

08/07

Cristiano Otoni

Gabinete@cirstianootoni.mg.gov.br

1.O item 7, sobre profissional capacitado
pela Sedec. Para se capacitar basta
acessar a página e o link abaixo?
2.
Como
comprovar
instalação
física exclusiva para o COMPDEC? Pode
ser apenas uma sala?

Cursos feitos na CEDEC, por servidores
que estão atualmente nomeados na
COMPDEC, em complemento ao Anexo I
e II do Edital.
Conforme Anexo I e II do Edital.

3. Como implementar o item 14?
4. Teria um modelo do Termo de vistoria e
termo de interdição para consultar?

60

61

62

09/07

12/07

12/07

Itaguara

Pains

Mirabela

defesacivilitaguara@gmail.com

meioambiente@pains.mg.gov.br

defesacivil@mirabela.mg.gov.br

5. no item 25, como comprovar? o serviço é
realizado por terceiros.
01- O termo de doação contido no anexo lll
do edital deve ser preenchido e enviado
junto a documentação no envelope a ser
protocolado? Ou deve ser enviado
posteriormente?
02- Seria possível enviar por gentileza, um
arquivo do anexo lll em word para
preenchermos e editarmos?
o arquivo enviado veio em PDF e não é
possível editá-lo.
No item 3 do anexo ll (ficha de avaliação)
DEVE-SE REMETER CÓPIA IMPRESSA
DO DIPLOMA CONTENDO GRAU DE
ESCOLARIDADE
DO
COMPDEC
NOMEADO.
Será de todos os nomeados ou somente do
coordenador?
Venho por meio deste solicitar informações,
no
edital
do
chamamento
publico para fornecimento de Kits para
estruturação
das
coordenadorias
municipais, no anexo II itens26,27,28,29 e
30
fala
que:
buscar
informações junto ao CEMADEN, enviei um
imail
solicitando
os
dados,
eles
responderam que é responsabilidade do
CENAD. Entrei em contato com o
CENAD o mesmo informou que estes dados

A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores, da mesma forma o
Termo de Doação.
Toda documentação consta no site da
CEDEC.

Conforme Anexo I e II do Edital.

No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.

63

12/07

Berizal

defesacivilberizal@gmail.com

64

12/07

Andradas

Anderson182@gmail.com

65

12/07

Oliveira

defesaciviloliveira@gmail.com

será
passado
somente
para
a
CEDEC, e o estado irá repassar para os
municípios.
Gostaríamos
de
ter
informações como proceder nesse caso.
Aguardo resposta.
VENHO POR MEIO DESTE EMAIL
SOLICITAR INFORMAÇÕES PARA
A
COMPLEMENTAÇÃO
DOS
MEUS
DOCUMENTOS PARA AQUISIÇÃO DOS
KITS.
Boa tarde, gostaria de informações de como
pode ser comprovado o percentual de
habitantes que aderiram ao número de
alerta da CEDEC 40199, conforme itens de
26 a 30 do ANEXO ÚNICO da Resolução N.
64 de 24 de Junho de 2021. A mesma segue
em anexo.
Dúvidas.

Conforme Anexo I e II do Edital.

No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.
Conforme Anexo I e II do Edital.

Gostaria de certificar se o meu cadastro
está correto no S2iD.
Eu gostaria de certificar se o PLACON do
município de Oliveira está correto...., Onde
eu vou inseri-lo para a verificação.?
Como seria o termo de vistoria e
interdição,...tem algum modelo padrão a ser
seguido?
Como comprovar espaço físico específico?
Para comprovar cursos e capacitações ,
terei que escanear os certificados e enviar
para a CEDEC?

66

12/07

Diogo Vaconcelos

defesacivilpmdv@gmail.com

Não consigo acessar o SDC, pois pede uma
senha que eu nunca cadastrei.
O Ofício de interesse no kit de Defesa Civil
por parte do Prefeito deve ser entregue
juntamente com a documentação exigida no
anexo I do edital?
A documentação dos itens 07, 07.1, 07.2,
07.2.1, 07.2.2 deverá ser entregue

Conforme Item 3 e 5 do Edital.
A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores.

67

12/07

Itamogi

Convenioitamogi.mg.gov.br

68

13/07

Fama

sedescult@fama.mg.gov.br

69

13/07

Pingo D´água

mazincantareira@gmail.com

70

13/07

Mirabela

defesacivil@mirabela.mg.gov.br

juntamente com o envelope sigiloso, no dia
que for feita a protocolização?
Venho pelo presente solicitar orientação a
respeito do edital 01 de chamamento
Publico, a respeito dos itens 26 ao 30.
Solicitamos esclarecimentos também sobre
o envio da documentação, poderá ser
enviada pelos correios ou deverá ser
protocolada na cidade administrativa?
Prezados Senhores,Gostaria de saber em
qual endereço posso enviar o OFÍCIO DE
INTERESSE em participar do edital, com
relação a doação dos Kit da Defesa Civil!
OLÁ , BOA TARDE . GOSTARÍA DE
TIRAR UMA DÚVIDA. O QUE ESTÁ DE
RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
NO ANEXO ll, QUADRO 1 DA FICHA DE
AVALIAÇÃO É PARA ENVIAR TUDO NO
ENVELOPE DE MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE?
OUTRA DÚVIDA TBM QUE GOSTARIA
DE SABER É O SEGUINTE. SE O LOCAL
DA COMPDEC TEM QUE SER DE
PROPRIEDADE DA PREFEITURA OU
PODE SER LOCADO?
Prezada Sr (a) Após contato com o
CEMADEN via telefone numero
(12) 3205-0200 a pessoa que atendeu
disse que os dados dos critérios e
pontuações para
distribuição de kits básicos de defesa civil o
itens 26, 27, 28 29 e 30
do anexo II ficha de avaliação não são
repassados e que é
responsabilidade do CENAD, após contato
com o CENAD por telefone numero
61 2034 4609, quem atendeu foi Thiago, o
mesmo informou que esses dados
será repassado para o estado (CEDEC), e
que nenhum dado será repassado
para aos municípios.
E que o estado será responsável para
passar aos municípios esse

No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.
Conforme Item 3 e 5 do Edital.
Conforme Item 3 e 5 do Edital.

Conforme Item 3 e 5 do Edital.
Conforme Anexo I e II do Edital.

No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.

71

72

13/07

13/07

São
José
Mantimento

Pedro Leopoldo

do

defesacivilsjm21@gmail.com

jfsilva@pedroleopoldo.mg.gov.br

percentual de telefones cadastrados no
40199.Aguardo orientações
Dúvidas a respeito da barragem de água
Boa tarde ! Peço a atenção dos senhores
ao analisar minha situação. Moro no
município de São José do Mantimento,
onde estamos participando do kit do carro
e queremos e precisamos muito ganhar.
Minha cidade é pequena mais desagua
uma hidrelétrica , e em caso de
rompimento da barragem a cidade que ela
fica situada não sofrerá
plano de ação emergerncial PCH
Varginha (1).pdf
dano algum e sim Mantimento, com ostra o
mapa Grata pela atenção Coordenadora
da defesa civil de São José do Mantimento
Lenilza
Solicito apoio de esclarecimento sobre
requisitos citados abaixo, tendo em vista
que tenho dúvida nas informações. fui
convidada para entrar na gestão de
coordenação da Defesa Civil do município
de Pedro Leopoldo em Maio. em busca de
informação no site da defesa Civil do
Estado, deparei com alguns treinamento ,
porém os mesmo já tinha passado o prazo.
Me preocupo com a estrutura que hoje se
encontra a COMPDEC do município de
pedro leopoldo, não possuía uma estrutura
administrativa. estamos realizando a
infraestrutura atualmente.
Ter profissional capacitado pela CEDEC
limite de 10 pessoas, posterior a 2012. ( Há
possibilidade de estar realizando este
treinamento de capacitação pelo CEDEC)
A COMPDEC respondeu ao questionário
do Projeto Elos? ( há possibilidade de estar
respondendo o questionário do Projeto
Elos ainda? )

Conforme Anexo I e II do Edital.

Cursos feitos na CEDEC, por servidores
que estão atualmente nomeados na
COMPDEC, em complemento ao Anexo I
e II do Edital.
O Projeto Elos foi realizado pela Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil
(Sedec) do Ministério de Desenvolvimento
Regional, através do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (CEMADEN), e no dia 10 de
agosto de 2021 iremos solicitar a relação
dos municípios que responderam o
questionário.
No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.

Conforme Anexos I e II do Edital.

Qual o percentual da população que aderiu
ao recebimento de alerta da CEDEC
40199, (como posso realizar este cadastro
no município?)

73

13/07

Teófilo Otoni

mariliapmto@gmail.com

O Município possui sistema de
monitoramento, tipo régua de medição
(RIO) e videomonitoramento? 8 ( estamos
realizando o mapeamento dos rios,
ribeirão, lagoas e açudes, para realizar o
monitoramento tipo régua de medição
(RIO) e videomonitoramento.Aguardo
retorno.
Eu estou com dúvidas sobre o
1- Termo de Doação, o município terá que
emitir esse termo? E teremos acesso ao
modelo determinado por vcs?

A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores.

2- Outra dúvida é sobre o CND
Municipal, os Municípios terão que emitir a
CND ?

74

13/07

São Lourenço

defesacivil@saolourenco.mg.gov.br

3- Não entendi sobre o Cadastramento no
Sistema de processo administrativo
eletrônico da GMG/CEDEC. O
cadastramento deve ser realizado antes ou
após os Municipios serem contemplados?
Boa
tarde
A documentação do SEI/GOVMG 30656959 - Termo de Doação, esta em
PDF,
tem algum lugar para download ou podemos
converter
direto
par
word?
Existe um modelo formal do Oficio de
interese
em participar do processo
de doação, conforme item 3.2 do edital?
Como faço para marcar uma visita ai e
entregar
o
envelope
com
a
documentação
do
CHAMAMENTO
PÚBLICO N.01/2021FORNECIMENTO DE
"KITS" PARA ESTRUTURAÇÃO DAS
COORDENADORIAS
MUNICIPAISDE

A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores.

Conforme Item 3 e 5 do Edital.

75

13/07

Manga

mangacompdec@gmail.com>

76

13/07

Fama

sedescult@fama.mg.gov.br

77

12/07

Pingo d´Agua

mazincantareira@gmail.com

78

13/07

Mirabela

defesacivil@mirabela.mg.gov.br

PROTEÇÃOE
DEFESA
CIVIL
(COMPDEC)?NO75AGUARDO
No critério onde é para remeter as
fotografias e nomes de três moradores,
tem que ter a fotos com os moradores? e
sim pode ser a da operação pipa?
Aguardo retorno.
Gostaria de saber em qual endereço posso
enviar o OFÍCIO DE INTERESSE em
participar do edital, com relação a doação
dos Kit da Defesa Civil!
OLÁ , BOA TARDE . GOSTARÍA DE
TIRAR UMA DÚVIDA. O QUE ESTÁ DE
RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
NO ANEXO ll, QUADRO 1 DA FICHA DE
AVALIAÇÃO É PARA ENVIAR TUDO NO
ENVELOPE DE MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE?
OUTRA DÚVIDA TBM QUE GOSTARIA
DE SABER É O SEGUINTE. SE O LOCAL
DA COMPDEC TEM QUE SER DE
PROPRIEDADE DA PREFEITURA OU
PODE SER LOCADO?
Após contato com o CEMADEN via telefone
numero (12)
3205-0200 a pessoa
que atendeu disse que os dados dos
critérios
e
pontuações
para
distribuição de kits básicos de defesa civil o
itens
26,
27,
28
29
e
30
do anexo II ficha de avaliação não são
repassados
e
que
é
responsabilidade do CENAD, após contato
com o CENAD por telefone numero
61 2034 4609, quem atendeu foi Thiago, o
mesmo informou que esses dados
será repassado para o estado (CEDEC), e
que nenhum dado será repassado
para
aos
municípios.
E que o estado será responsável para
passar
aos
municípios
esse
percentual de telefones cadastrados no
40199.

Conforme Anexos I e II do Edital.

Conforme Item 3 e 5 do Edital.

Conforme Item 3 e 5 do Edital.
Conforme Anexos I e II do Edital.

No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.

79

80

09/07

09/07

São
José
Mantimento

Pedro Leopoldo

do

defesacivilsjm21@gmail.com

jfsilva@pedroleopoldo.mg.gov.br

Peço a atenção dos senhores ao analisar
minha situação. Moro no município de São
José do Mantimento, onde estamos
participando do kit do carro e queremos e
precisamos muito ganhar.
Minha cidade é pequena mais desagua
uma hidrelétrica , e em caso de
rompimento da barragem a cidade que ela
fica situada não sofrerá
plano de ação emergerncial PCH
Varginha (1).pdf
dano algum e sim Mantimento, com mostra
o mapa
Solicito apoio de esclarecimento sobre
requisitos citados abaixo, tendo em vista
que tenho dúvida nas informações. fui
convidada para entrar na gestão de
coordenação da Defesa Civil do município
de Pedro Leopoldo em Maio. em busca de
informação no site da defesa Civil do
Estado, deparei com alguns treinamento ,
porém os mesmo já tinha passado o prazo.
Me preocupo com a estrutura que hoje se
encontra a COMPDEC do município de
pedro leopoldo, não possuía uma estrutura
administrativa. estamos realizando a
infraestrutura atualmente.
Ter profissional capacitado pela CEDEC
limite de 10 pessoas, posterior a 2012. ( Há
possibilidade de estar realizando este
treinamento de capacitação pelo CEDEC)
A COMPDEC respondeu ao questionário
do Projeto Elos? ( há possibilidade de estar
respondendo o questionário do Projeto
Elos ainda? )
Qual o percentual da população que aderiu
ao recebimento de alerta da CEDEC
40199, (como posso realizar este cadastro
no município?)

Conforme Anexos I e II do Edital.

Cursos feitos na CEDEC, por servidores
que estão atualmente nomeados na
COMPDEC, em complemento ao Anexo I
e II do Edital.
O Projeto Elos foi realizado pela Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil
(Sedec) do Ministério de Desenvolvimento
Regional, através do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (CEMADEN), e no dia 10 de
agosto de 2021 iremos solicitar a relação
dos municípios que responderam o
questionário.
No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.

Conforme Anexos I e II do Edital.

81

13/07

Teofilo Otoni

mariliapmto@gmail.com

82

13/07

São Lourenço

defesacivil@saolourenco.mg.gov.br

83

13/07

Manga

mangacompdec@gmail.com

O Município possui sistema de
monitoramento, tipo régua de medição
(RIO) e videomonitoramento? 8 ( estamos
realizando o mapeamento dos rios,
ribeirão, lagoas e açudes, para realizar o
monitoramento tipo régua de medição
(RIO) e videomonitoramento.
Eu estou com dúvidas sobre o
1- Termo de Doação, o município terá que
emitir esse termo? E teremos acesso ao
modelo determinado por vcs?
2- Outra dúvida é sobre o CND
Municipal, os Municípios terão que emitir a
CND ?
3- Não entendi sobre o Cadastramento no
Sistema de processo administrativo
eletrônico da GMG/CEDEC. O
cadastramento deve ser realizado antes ou
após os Municipios serem contemplados
A documentação do SEI/GOVMG 30656959 - Termo de Doação, esta em
PDF,
tem algum lugar para download ou podemos
converter
direto
par
word?
Existe um modelo formal do Oficio de
interese
em participar do processo
de doação, conforme item 3.2 do edital?
Como faço para marcar uma visita ai e
entregar
o
envelope
com
a
documentação
do
CHAMAMENTO
PÚBLICO
N.
01/2021
FORNECIMENTO DE "KITS" PARA
ESTRUTURAÇÃO
DAS
COORDENADORIAS
MUNICIPAIS
DE
PROTEÇÃOE
DEFESA
CIVIL
(COMPDEC)?
NO
AGUARDO
Desde
ja
grato
Att
Roner
Rocha
COMPEDEC São Lourenço
No critério onde é para remeter as
fotografias e nomes de três moradores,

A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores.

A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores.

Conforme Item 3 e 5 do Edital.

Conforme Anexos I e II do Edital.

84

14/07

Alvarenga
saulo.engenhariaambiental@gmail.co
m

85

14/07

Conceição
Ouros

86

15/07

Bocaiúva

dos

defesacivil@conceicaodosouros.mg.

leobaterabocaiuva@hotmail.com

tem que ter a fotos com os moradores? e
sim pode ser a da operação pipa?
Aguardo retorno.
Bom dia,
Gostaria de esclarecer uma dúvida sobre o
edital, a documentação a ser entregue
seria toda a descrita no anexo 2?
Gostaria de um melhor esclarecimento
referente ao item 7 do edital.
Os documentos mencionados devem ser
enviados a CEDEC até o dia 10?
Ou apenas após a seleção dos municípios
contemplados?
Gostaria de saber como faço para
descobrir se teve profissional capacitado
pela CEDEC posterior a 2012
conforme pergunta do ANEXO l item 07 do
edital de chamamento

Conforme Anexos I e II do Edital e forma
de entrega Conforme Item 3 e 5 do Edital.

A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores.

Cursos feitos na CEDEC, por servidores
que estão atualmente nomeados na
COMPDEC, em complemento ao Anexo I
e II do Edital.
Conforme Anexo I e II do Edital.

87

15/07

Imburatiba

defesacivil@umburatiba.mg.gov.br

88

15/07

Mirabela

defesacivil@mirabela.mg.gov.br

ANEXO l Item 06 Gostaria de saber se os
decretos validos são só os que estão
lançado e reconhecido no S2ID ou todos
decretos feito pelo município são validos
SE e CP
Bom dia . estou com duvida em qual
endereço enviar a documentação de
interesse em participar do Edital e tambem
sobre se é preciso atualizar
o decreto e nomeação do COMPDEC
sendo que na mudança de gestão após as
eleiçoes se manteve o mesmo gestor e o
mesmo COMPDEC .
Aguardo retorno o mais breve possivel
para poder regularizar caso seja
preciso .
O município de Mirabela tentou editar os
anexos que nos foram
encaminhados por e-mail mas está em
PDF, e nos surgiu várias dúvidas:
1-É necessário está cadastrado no SEI?
(temos o cadastro no SEI
estadual, tentamos abrir no link do edital e
está indisponível)
2-Os documentos podem ser copiados no

Conforme Item 3 e 5 do Edital.

A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores.

89

15/07

-

jucimaradireito@hotmail.com

word e editado?
3-Tem a possibilidade de envio no nosso email dos anexos que compõem o
edital?
Estou com algumas duvidas em relação ao
chamamento Público nº 01/2021.
No que se diz respeito no anexo II , quando
se trata do Projeto ELOS e do Placon.
Aguardo retorno e desde já agradeço.

90

15/07

Santa
suaçui

Maria

do

91

15/07

Jenipapo de Minas

de

kakarochasms@gmail.com

Bom dia sou do município de Santa Maria
do suaçui estava precisando tira uma
dúvida sobre o projeto elos se o
município respondeu ele ou em qual site
consigo fazer essa consulta desde já mto
obg e um bom dia

compdec@jenipapodeminas.mg.gov.

Prezados
Senhores,
Bom
dia!!!
Solicitamos informações sobre os seguintes
questionamentos:
- A manifestação de interesse deverá seguir
dentro
do
mesmo
envelope
da
documentação?
- A documentação poderá ser enviada via
correios,
com
SEDEX
com
AR?
- A indicação dos moradores deverá ser
feita via declaração assinada, ou
simplesmente indicação dos nomes
juntamente com a foto da sede da
COMPDEC?
A quem endereço o ofício de interesse do
prefeito em participar do processo?
GMG/CEDEC?
houve entendimentos diversos quanto à
data do envio
Gostaria de saber onde podemos encontrar
a informação solicitada no artigo 3º, do
Termo de Doação,

92

15/07

Diogo
Vasconcelos

defesacivilpmdv@gmail.com

93

15/07

Lavras

defesacivil@lavras.mg.gov.br

94

16/07

Cachoeira da Prata

meioambiente@cachoeiradaprata.mg
.gov.br

O Projeto Elos foi realizado pela Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil
(Sedec) do Ministério de Desenvolvimento
Regional, através do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (CEMADEN), e no dia 10 de
agosto de 2021 iremos solicitar a relação
dos municípios que responderam o
questionário.
Conforme Anexo I e II do Edital.
O Projeto Elos foi realizado pela Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil
(Sedec) do Ministério de Desenvolvimento
Regional, através do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (CEMADEN), e no dia 10 de
agosto de 2021 iremos solicitar a relação
dos municípios que responderam o
questionário.
Conforme Item 3 e 5 do Edital.
Conforme Anexo I e II do Edital.

Conforme Item 3 e 5 do Edital.

Conforme Item 3 e 5 do Edital.
A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores.

95

16/07

Joanesia

defesaciviljoanesia@gmail.com

96

16/07

Joanesia

defesaciviljoanesia@gmail.com

97

16/07

Joanesia

defesaciviljoanesia@gmail.com

98

16/07

Joanesia

defesaciviljoanesia@gmail.com

99

20/07

Itajuba

defesacivilitaijuba@gmail.com

100

20/07

Guidoval

defesacivil@guidoval.mg.gov.br

101

20/07

Casa Grande

assassoria@casgrande.mg.gov.br

102

21/07

103

26/07

Santa Fé de Minas

felipegbsantos@gmail.com

104

26/07

Mathias
Lobato

defesacivil@mathiaslobato.mg.gov.br

mariliapmto@gmail.com

Qual seria a capacitação dada pela
CEDEC, Curso Básico de Percepção e
Mapeamento de Áreas de Risco Geológico,
por exemplo?
O coordenador municipal que possui Curso
Superior, receberá também a pontuação do
Ensino Médio e Ensino Fundamental?
Há modelo base para o Termo de Vistoria,
Termo de Interdição e PLANCON?
Como saber a porcentagem da população
que aderiu ao recebimento de alerta de
CEDEC 40199?

No caso do preenchimento do quadro de
Detalhamento de materiais doados, do
anexo único, o texto NÃO SE APLICA, deve
ser colocado em todos os iténs e também
na coluna de fontes do recurso.
As documentações (originais e cópias)
precisarão ser autenticadas e ter
o reconhecimento de firma?

o Termo de Doação. Em qual plataforma
iremos o preencher, pois temos ele somente
em PDF, arquivo o qual não é possível a
digitação das informações.
sobre o item do Art. 28- Habilitação
Jurídica: Estatuto, Ata de Posse, Diploma,
RG e CPF.
Vcs poderiam me informar qual o tipo de
Documento de Estatuto vcs se referem?
gostaria de saber se os documentos que
serão enviados tem que ser autenticados ?

tenho duvida em relação a um item do edital
do
quadro
1
plano
de
avaliação, a respeito de buscar no
CEMADEN a lista de contatos com
telefones cadastrado no municipio, minha

Cursos feitos na CEDEC, por servidores
que estão atualmente nomeados na
COMPDEC, em complemento ao Anexo I
e II do Edital.
Conforme Anexo I e II do Edital.

Conforme Anexo I e II do Edital.
No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.
A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores

Não há esta previsto no edital.
Documentação
que
exige
essa
formalidade, item 7, só após finalização do
certame, para os 479 municípios
vencedores
A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores
A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores

Não há esta previsto no edital.
Documentação
que
exige
essa
formalidade, item 7, só após finalização do
certame, para os 479 municípios
vencedores
No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
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26/07

Mathias
Lobato

defesacivil@mathiaslobato.mg.gov.br
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29/07

Capelinha

meioambiente@capelinha.mg.gov.br
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29/07

Capelinha

meioambiente@capelinha.mg.gov.br

108

29/07

Capelinha

meioambiente@capelinha.mg.gov.br

109

29/07

Capelinha

meioambiente@capelinha.mg.gov.br

duvida
é
de
onde
encontrar
a
listra de cadastros, se podem me informar.
Em relação ao item 7 (b) da habilitação:
documentos
de
habilitação
do
donatário, nos termos do art. 28 da Lei
federal
n.
866/1993,
quando
se
trata de prefeitura, municipio, quais
documetos seriam esses para ser
apresentados?
o Placon deverá ser colocado no sistema, e
não encaminhado no envelope?
No caso do termo de vistoria e interdição
devo encaminhar no envelope o modelo que
temos no município?
Sobre a Defesa Civil ser acionada 24 h
temos que fazer um cadastro no caso do
número 199 ? (se sim qual o procedimento)
ou pode ser um número de algum
representante do COMPDEC?
Sobre a lista dos telefones cadastrados
CEMADEN para confecção de planilha,
como conseguimos essa lista ?

Belo Horizonte, 29 de julho de 2021

(a) Comissão para Avaliação e Classificação de Municípios

percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.
A documentação do Item 7 será solicitada
após a finalização do certame, para os 479
municípios vencedores.

Conforme Anexo I e II do Edital.
Conforme Anexo I e II do Edital.

Conforme Anexo I e II do Edital.

No dia 10 de agosto de 2021 iremos
solicitar o CEMADEN a lista de telefones
cadastrados
por
municípios,
para
avaliação e pontuação de acordo com o
percentual
da
população,
em
complemento ao Anexo I e II.

