
A prevenção é a maneira eficaz de se evitar os 

prejuízos da reconstrução. A Defesa Civil 

Estadual quer estar junto ao seu Município, 

por isso mantenha seu cadastro sempre 

atualizado. 

 

Senhor (a) Prefeito (a), 

 O Gabinete Militar do Governador (GMG), através da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

(Cedec) é o órgão responsável, em nível Estadual, pelo planejamento, coordenação e execução 

das atividades de Proteção e Defesa Civil, atuando em articulação com os municípios dentro da 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, conforme estabelecido na Lei Federal 

12.608/2012.  

Diante da importância da Proteção e Defesa Civil no que se refere às ações de gestão de risco 

de desastres (prevenção, mitigação e preparação) e de gestão de desastres (resposta e 

recuperação), é imprescindível que o município esteja cada vez mais preparado, objetivando 

aumentar a sua resiliência aos eventos adversos.  

Nesse contexto, faz-se necessária a atuação dos Coordenadores Municipais de Proteção e 

Defesa Civil (COMPDEC), que desempenham um papel preponderante nas cidades mineiras em 

dois momentos:  

Primeiro Momento: para se evitar o desastre, através do mapeamento de áreas de risco e 

planejamento de contingência;  

Segundo momento: no caso da ocorrência do desastre, através do apoio ao Prefeito na 

decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, preenchimento do 

Sistema Integrado de Informações de Desastres - S2ID (o qual permite a obtenção de recursos 

federais, se observar o prazo legal, seja através do Cartão de Proteção e Defesa Civil ou mesmo 

através de convênios, além do recebimento de materiais de ajuda humanitária). 

 Assim, visando facilitar o contato com os respectivos COMPDEC, solicitamos que estes 

atualizem seus dados junto ao portal de serviços (www.defesacivil.mg.gov.br) seguindo os 

passos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.defesacivil.mg.gov.br/


1º Passso :  Entrar no site  :   www.defesacivil.mg.gov.br ; acesse  

“Proteção e Defesa Civil”, conforme abaixo; 

 

 

2º Passo: Acesse o portal de serviços conforme abaixo; 

 

 

 

 

 

http://www.defesacivil.mg.gov.br/


3º Passo:  Acesse em “Serviços ao Município” conforme abaixo;  

 

 

4º Passo:  Entre com os dados: Usuário e senha conforme abaixo; 

 

 
 

Observação: Caso não tenha o usuário e senha favor enviar e mail para: 

cadastrocompdec@gmail.com 

• Solicitar senha para o primeiro acesso; ou recuperação de senha. 

• Enviar cópia da Portaria de Nomeação dos membros da Compdec. 

• A senha será enviada, somente para o Coordenador Municipal e é intransferível.  

 

 



5º Passo : Acesse “Dados do  Compdec” conforme abaixo; 

 

 

 

6º passo: Inserir todos os dados solicitados conforme abaixo; DADOS 

GERAIS; 

 

 

 

 

 

 

 



DADOS COMPLEMENTARES; 

 

 

EQUIPE COMPDEC:  OBS1:   SOLICITAMOS TELEFONE COMERCIAL 

OBS2:    O CELULAR PODE SER UM NÚMERO FUNCIONAL OU PESSOAL 

OBS3:  SUGERIMOS E-MAIL FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS : Lei de Criação da Compdec; 

Decreto de Regulamentação da Compdec e Portaria de nomeação dos 

membros: 

 

 

 

 Desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, dúvidas e 

sugestões nos seguintes contatos: 

Ten Ocimar  ( 31- 3915- 0954)  

Andréia :       ( 31- 3915-0953)  

Cristina :        (31 - 3915-0956) 

Demétrio:      (31 – 3916-0870) 

 

 

Cordialmente, 

 

Flávio Godinho Pereira, Ten Cel PM 

Coordenador Adjunto de Defesa Civil Estadual 


