COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - CEDEC
Orientações para uso do adesivo para veículo com carga prioritária - CEDEC
A utilização do adesivo para veículo com carga prioritária – CEDEC destina-se à
priorização do transporte de itens essenciais para garantia da vida. Para tanto, seguem abaixo os
procedimentos para uso do adesivo:
1.
Imprimir o adesivo, preferencialmente em papel couche, tamanho A3, colorido, formato
paisagem, conforme Anexo “ÚNICO”.
2.
Distribuir os adesivos para que sejam afixados no para-brisa dianteiro, canto inferior
esquerdo, ao lado do motorista, dos caminhões/veículos que necessitem de PRIORIDADE, após
devida seleção, conforme os itens abaixo:
2.1
Transbordo de combustível para os postos orgânicos da PMMG/CBMMG assegurar as
atividades de patrulhamento de rotina, escoltas, socorro, entre outras;
2.2

Garantia do abastecimento e tratamento de água;

2.3

Transporte dos prestadores de serviço das concessionárias de energia elétrica;

2.4
Escoamento de vacinas e medicamentos dos estoques da Secretaria Estadual de Saúde e
transporte de órgãos humanos para implantes;
2.5
Escoamento de alimentos para suprimento da população (creches, escolas, hospitais e
estabelecimentos prisionais);
2.6

Distribuição de combustível para atendimento emergencial das aeronaves;

2.7
Escoamento de alimentos para suprir a criação de animais (gado, aves, suínos, entre
outros);
2.8

Transbordo de combustíveis para as empresas de transportes coletivos;

2.9

Deslocamento de caminhões para coleta de lixo doméstico e hospitalar;

2.10

Outros para a garantia da manutenção dos serviços essenciais para a população.

Para facilitar, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) imprimiu 300
(trezentos) adesivos para as Unidades da PMMG da Região Metropolitana de Belo Horizonte que
necessitarem distribui-los. Para tanto, as UEOp das 1ª 2ª 3ª e 19ª RPM poderão apanhar os
adesivos diretamente com o Plantão da CEDEC (Tel.: 3916-3596 ou 99818-2400), localizado no
CICC-R, 9° andar, prédio Minas, Cidade Administrativa.
Qualquer dúvida e/ou sugestão deverão ser enviadas para o “Gabinete de Crise”, que
está em atividade 24 horas, por meio dos telefones (31) 9-9632-7159; (31) 3916-9603 / 39169604.
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