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INTRODUÇÃO

O Modelo de Gestão Integrada do COP-BH define seis linhas de atuação para o COP-BH, sendo

essas: Monitoramento da Cidade, Pronta Resposta de Ocorrências, Gestão de Situações Críticas,

Operações Integradas, Eventos e Prevenção de Problemas. Além das propostas de valor e

definições gerais de cada linha de atuação, fez-se necessária a definição dos fluxos de atividade,

informação e comunicação por meio da pactuação de um protocolo de atuação integrada para

cada linha de atuação. Além disso, o projeto BH Avança do COP-BH também teve como escopo

em seu 2º Sprint a elaboração de alguns protocolos específicos: acidente de trânsito, eventos de

chuva e manifestação/greve. A escolha dos protocolos a serem elaborados foi tomada em

conjunto com o COP-BH e a SUMOG, visando abordar situações rotineiras e críticas para o centro

de operações que envolvem diversas instituições.

Esse documento consiste no protocolo de atuação integrada em Gestão de Situações Críticas.

A linha de atuação de MONITORAMENTO DA CIDADE possui três vertentes o

monitoramento de sensores de interesse comum, como câmeras, o monitoramento de

sensores especialistas, como pluviômetros, fluviômetros e medidores de trânsito e, por fim, o

monitoramento de fontes de inteligência. O objetivo de tal linha é a prevenção e predição

de eventos para que sejam tomadas as ações necessárias que evitem grandes impactos à

população e à cidade.

A linha de atuação de PRONTA RESPOSTA tem o propósito de garantir uma resposta ágil,

efetiva e resolutiva aos incidentes que vierem a ocorrer na cidade. A linha visa uma rápida

articulação das instituições e de seus agentes para atendimento de ocorrências de caráter

multiagência e/ou críticas. Ocorrências que não se enquadrarem nessa classificação, não

serão articuladas pelo COP-BH e este terá o papel de instruir as instituições a encaminhar a

ocorrência para os canais adequados.

A linha de atuação de GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS tem como objetivo mitigar os

impactos negativos de situações críticas para a população e para a dinâmica de Belo

Horizonte. Portanto, essas situações exigem, além de uma intervenção imediata de

profissionais capacitados com equipamentos adequados, uma postura organizacional não

rotineira para o gerenciamento integrado das ações de resposta. O objetivo dessa linha de

atuação é garantir uma boa interface e comunicação entre todos os níveis de gestão de

situações críticas.

A linha de atuação de OPERAÇÕES INTEGRADAS tem como objetivo articular diferentes

instituições para, a partir de um planejamento operacional integrado, se tratar um

problemas específicos da cidade que demandem uma atuação planejada e antecipada.

A linha de atuação de EVENTOS tem como objetivo reunir as diversas instituições envolvidas

na promoção de eventos, para consolidar um planejamento operacional único que viabilize

a realização do evento. Tal planejamento deve ter em vista todos os impactos que os

eventos podem gerar para a cidade: na mobilidade, na segurança, na limpeza, entre outros.

Além disso, a atuação contempla o acompanhamento da realização das ações previstas nos

planejamentos e o monitoramento de possíveis incidentes que podem vir a ocorrer nos

eventos.

A linha de atuação de PREVENÇÃO DE PROBLEMAS olha para os incidentes que acontecem

no dia-a-dia da cidade, com o objetivo de tratar as causas dos principais problemas, a partir

de um método estruturado.

DESCRIÇÃO LINHAS DE ATUAÇÃO
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ESTRUTURA DO PROTOCOLO

O seguinte protocolo possui uma estrutura pautada no fluxo de atividades específico de cada situação trabalhada. Portanto, inicia-se o protocolo apresentando-se seu objetivo geral

e seu fluxo de atividades, composto por uma sequência de etapas, descritas inicialmente de forma geral. Em seguida, o protocolo será detalhado, estabelecendo quais instituições

estão envolvidas e quais são suas atribuições específicas em cada etapa. Além disso, regras de negócio serão expostas com maior detalhamento para cada etapa. Por fim, o

protocolo traz como anexo um resumo das atribuições de todas as instituições envolvidas.
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1. Identificação de situações 

críticas

2. Instauração do Posto de 

Comando Local 

4. Instauração do Gabinete de Crises

PROTOCOLO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS | FLUXO DE ATIVIDADES

O protocolo de atuação integrada em

gestão de situações críticas tem como

objetivo otimizar a articulação das

instituições, por meio da instauração

de novos níveis de governança, para

resolução de situações críticas

minimizando os impactos para a

população e para a cidade.

OBJETIVO

3. Instauração do Grupo Tático 

de Gestão de Situações Críticas

5. Encerramento da situação crítica
6. Avaliação da atuação integrada em 

gestão de situações críticas

A etapa de identificação de situações críticas

tem como entrada o acontecimento de

desastres e ou ocorrências que podem se tornar

uma situação crítica. Portanto, a partir de

critérios definidos para cada natureza e

também da avaliação dos atores em campo e

dos representantes das instituições da SCI do

COP-BH, em Briefing Momentâneo, decidem

por se considerar uma situação crítica.

A instauração do posto de comando local é

realizada por agentes em campo próximo ao

local do desastre/ocorrência, quando

necessário e aplicável. A articulação e gestão

do posto de comando local fica a cargo da

liderança situacional da ocorrência, sendo

esse papel muitas vezes da Defesa Civil

(SUPDEC) como em casos de desastres.

A instauração do Grupo Tático de Gestão de

Situações Críticas, se dá a partir do

entendimento da(s) ocorrência(s) à luz de

alguns critérios, assim como da avaliação do

posto de comando local, quando existente. O

nível tático pode ser instaurado tanto

fisicamente no COP-BH ou em ambiente

virtual.

Por fim, após o encerramento da situação crítica, será

conduzida uma avaliação acerca da atuação integrada

em gestão de situações críticas. A avaliação é realizada

de forma a considerar múltiplos aspectos de forma

individualizada e pode consistir em um balanço

quantitativo relacionado aos impactos do problema e

ações tomadas, assim como um questionário de

avaliação da atuação integrada.

A etapa de encerramento da situação crítica está atrelada

à resolução do problema e sua decisão é tomada de

forma compartilhada entre os níveis de gestão

estabelecidos. Portanto, consiste na desmobilização dos

recursos e na desativação dos níveis de governança para

a gestão da situação crítica.

A decisão pela instauração do Gabinete de Crises, será

tomada pelo nível estratégico da Prefeitura, subsidiada

pelo líder situacional, por exemplo: a SUPDEC em caso

de desastres. Além disso, o Grupo Tático de Gestão de

Situações Críticas pode gerar uma recomendação de sua

instauração para o líder situacional, que toma a decisão.

Esse nível possui uma visão mais estratégica e política no

nível institucional de Prefeitura em relação ao problema.
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PROTOCOLO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS | DEFINIÇÃO MODELO DE GESTÃO INTEGRADA

A linha de atuação de GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS tem como otimizar a articulação das instituições, por meio da instauração de novos níveis de governança, para resolução

de situações críticas minimizando os impactos para a população e para a cidade. Tal objetivo é cumprido por meio da articulação das instituições para execução das ações de

contingência planejada e por meio da adequada comunicação entre os agentes das instituições em campo, a SCI do COP-BH e o nível tático e estratégico de gestão de situações

críticas. Abaixo apresenta-se a definição de “situações críticas” e diferencia-se as duas vertentes de proposta de valor na linha de atuação em gestão de crises do Modelo de
Gestão Integrada do COP-BH.

SITUAÇÃO CRÍTICA 

ORIUNDA DE 

DESASTRE
• ATUAÇÃO EM GESTÃO DE SITUAÇÕES 

CRÍTICAS ORIUNADS DE DESASTRES (EX: 

ALAGAMENTOS, ENXURRADAS, 

INUNDAÇÕES, DESLIZAMENTO DE ENCOSTA, 

DESABAMENTO DE EDIFICAÇÕES). 

SITUAÇÃO CRÍTICA 

ORIUNDA DE 

OCORRÊNCIAS • ATUAÇÃO EM GESTÃO DE SITUAÇÕES 

CRÍTICAS OCASIONADAS POR OCORRÊNCIAS 

MUITO CRÍTICAS E/OU SIMULTÂNEAS, QUE 

NÃO SEJAM DESASTRES

SITUAÇÕES CRÍTICAS:

Situações cujas características de risco exigem, além de uma intervenção imediata de

profissionais capacitados com equipamentos adequados, uma postura organizacional não

rotineira para o gerenciamento integrado das ações de resposta.

Manual Gerenciamento de Desastres, Sistema de Comando em Operações, 2010

MODELO DE GESTÃO INTEGRADA DO COP-BH: ATUAÇÃO EM GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS
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PROTOCOLO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS | IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS

IDENTIFICAÇÃO DE 

SITUAÇÕES CRÍTICAS
ETAPAS

A etapa de identificação de situações críticas tem como entrada o acontecimento de desastres e ou

ocorrências que podem se tornar uma situação crítica. Portanto, a partir de critérios definidos para cada

natureza e também da avaliação dos atores em campo e dos representantes das instituições da SCI do

COP-BH, em Briefing Momentâneo, decidem por se considerar uma situação crítica.

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

AÇÕES 

INTEGRADAS

1. Articular as instituições para ações de socorro e para 

realização das ações previstas;

2. Análise, a partir de critérios definidos, para 

entendimento se o ocorrido deve ser considerado uma 

situação crítica 

3. Articular Briefing Momentâneo para entendimento se 

se trata de uma situação crítica

SUPERVISOR COP-BH:

1. Mapear áreas afetadas e impactos do 

desastre/ocorrência crítica 

2. Envio de informações acerca do desastre/ocorrência 

aos supervisores de campo ou representantes na SCI 

do COP-BH 

3. Prestar ações de socorro e assistência

AGENTES EM CAMPO:

1. Participar do Briefing Momentâneo na SCI para 

entendimento se se trata de uma situação crítica

REPRESENTANTES SCI:

A situação crítica pode se originar a partir de um estágio de normalidade, por exemplo: quando

subitamente há um desastre/ocorrência muito grave como desabamento de um edifício. Também pode

ocorrer a partir da evolução do estágio de pré-atenção ou atenção, a partir de escalonamento de

situações já previstas a partir de uma atividade de monitoramento, conforme mostrado no diagrama

abaixo:

As seguintes regras foram estabelecidas para esta etapa:

• Os primeiros agentes em campo a chegarem no local são responsáveis por mapear áreas

afetadas e impactos do desastre/ocorrência crítica e reportar informações para seus supervisores

de campo ou o representante na SCI, que irão compartilhar a informação no âmbito do COP-BH;

Caso a situação crítica esteja sendo causada por diversas ocorrências simultâneas em mais de

uma região da cidade, a avaliação da situação pode-se dar por meios alternativos aos agentes no

local, como câmeras e sensores;

• Após a ocorrência crítica e/ou desastre de fato ocorrido, o supervisor da SCI do COP-BH tem um

papel importante de articular as instituições para ações de socorro e para realização das ações

previstas;

• Além disso, o Supervisor da SCI do COP-BH, em conjunto com as instituições relevantes de

acordo com a natureza do desastre/ocorrência crítica, em formato de Briefing Momentâneo, irá

avaliar se a situação se trata de uma situação crítica.

• Em seguida, o supervisor deve acionar a gestão do COP-BH , para que estes avaliem a situação e,

juntamente com o nível tático das instituições decidam pela instauração do Grupo Tático de

Gestão de Situações Críticas.

Ocorrências críticas de forma súbita

NORMALIDADE PRÉ-ATENÇÃO ATENÇÃO
SITUAÇÃO 

CRÍTICA

Evolução a partir do monitoramento

Evolução a partir do

monitoramento
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PROTOCOLO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS | IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS

IDENTIFICAÇÃO DE 

SITUAÇÕES CRÍTICAS
ETAPAS

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

AÇÕES 

INTEGRADAS

1. Articular as instituições para ações de socorro e para 

realização das ações previstas;

2. Análise, a partir de critérios definidos, para 

entendimento se o ocorrido deve ser considerado uma 

situação crítica 

3. Articular Briefing Momentâneo para entendimento se 

se trata de uma situação crítica

SUPERVISOR COP-BH:

1. Mapear áreas afetadas e impactos do 

desastre/ocorrência crítica 

2. Envio de informações acerca do desastre/ocorrência 

aos supervisores de campo ou representantes na SCI 

do COP-BH 

3. Prestar ações de socorro e assistência

AGENTES EM CAMPO:

1. Participar do Briefing Momentâneo na SCI para 

entendimento se se trata de uma situação crítica

REPRESENTANTES SCI:
• A decisão para definição se a ocorrência se trata de situação crítica é feita de forma

compartilhada, sendo tomada em Briefing Momentâneo na SCI do COP-BH a partir de

monitoramento de riscos, avaliação de critérios pré-definidos e recomendação do posto de

comando local, quando existente. Caso essa situação esteja configurada, é de

responsabilidade do Supervisor do COP-BH informar a Gesão do COP-BH da necessidade de

instauração do nível tático.

• Os critérios para enquadramento do alagamento como situação crítica são:

• impacto médio ou grande do alagamento;

• necessidade de maior duração para total resolução do problema;

• Necessidade de priorização de recursos para resolução do problema;

• possível impacto midiático;
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PROTOCOLO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS | INSTAURAÇÃO DO POSTO DE COMANDO LOCAL

INSTAURAÇÃO DO POSTO DE 

COMANDO LOCAL 
ETAPAS

A instauração do posto de comando local é realizada por agentes em campo próximo ao local do

desastre/ocorrência, quando necessário e aplicável. A articulação e gestão do posto de comando local

fica a cargo da liderança situacional da ocorrência, sendo esse papel muitas vezes da Defesa Civil

(SUPDEC) como em casos de desastres.

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

1. Avaliar impacto do desastre/ocorrência crítica

2. Instaurar posto de comando local 

3. Atuar em socorro aos afetados, isolamento da área de 

risco, alojamento e abrigamento dos atingidos e 

demais ocorrências secundárias

4. Atualização de informações acerca do 

desastre/ocorrência aos representantes na SCI do COP-

BH 

AGENTES EM CAMPO:

1. Empenhar recursos, realizar videomonitoramento das 

áreas afetadas, contribuir com visão sistêmica da 

cidade e apoiar posto de comando local, quando 

existente

REPRESENTANTES SCI:

A decisão acerca da instauração do posto de comando é tomada pelas instituições em campo e

principalmente pelo líder situacional da situação, dado a avaliação do impacto do desastre/ocorrência

crítica.

O Posto de Comando local será instalado, de acordo com o Plano de Contingência 2018-2019, sempre

que o desastre/ocorrência possuir médio ou grande impacto, de acordo com a seguinte definição,

especificamente para casos de desastres de alagamento:

BAIXO IMPACTO

Resposta localizada

MÉDIO IMPACTO
Resposta compartilhada, com apoio de

outros órgãos da PBH

GRANDE IMPACTO
Resposta federativa, com

envolvimento de órgãos do

estado e da união

Em todas as situações de MÉDIO

IMPACTO e GRANDE IMPACTO será

montado um posto de comando local,

este local poderá ser fixo ou móvel, em

ambiente físico ou viatura.

Será estabelecido um comando

compartilhado e as decisões serão

tomadas observando a seguinte

temporalidade:

• Durante o acontecimento do evento

• Após o acontecimento do evento
AÇÕES 

INTEGRADAS

1. Acionar instituições e disseminar informações 

necessárias

2. Garantir integração e comunicação entre instituições, 

contribuir com visão sistêmica da cidade e apoiar posto 

de comando local, quando existente

SUPERVISOR COP-BH:

1. Tomar decisões operacionais e gerenciar 

desastres/ocorrências de acordo com a metodologia 

SCO

POSTO DE COMANDO LOCAL:
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PROTOCOLO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS | INSTAURAÇÃO DO POSTO DE COMANDO LOCAL

INSTAURAÇÃO DO POSTO DE 

COMANDO LOCAL 
ETAPAS Cada natureza de desastre/ocorrência crítica será avaliada sob ótica de critérios específicos para

entendimento do seu impacto. Além disso, Planos de Contingência Específicos devem detalhar as ações

necessárias para atuação durante e após o acontecimento. Na tabela abaixo, representa-se os critérios

de criticidade em caso de desastres de alagamento.

As criticidades nas atividades de resposta estão relacionadas aos seguintes fatores, a serem avaliados de

forma conjunta pelos atores identificados na SCI do COP-BH:

• Intensidade das chuvas registradas;

• Duração das chuvas;

• Frequências de ocorrências de chuvas;

• Distribuição das chuvas nas bacias hidrográficas;

• Características das bacias hidrográficas;

• Capacidade de escoamento das redes de micro e macro drenagem;

• Número de possíveis vítimas;

• Ocorrência de vítimas fatais;

• Extensão das áreas afetadas;

• Vulnerabilidades das comunidades afetadas;

• Magnitude dos prejuízos socioeconômicos;

• Dia e horário de ocorrência dos desastres;

• Acessibilidade aos locais afetados (mobilidade urbana);

• Equipes de apoio disponíveis no sistema municipal de defesa civil;

• Recursos logísticos disponíveis para as ações de resposta;

• Grau de impacto nas vias arteriais com fluxo intenso de pessoas e veículos.

CRITÉRIOS DE CRITICIDADE DE RESPOSTA À  ALAGAMENTO

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

1. Avaliar impacto do desastre/ocorrência crítica

2. Instaurar posto de comando local 

3. Atuar em socorro aos afetados, isolamento da área de 

risco, alojamento e abrigamento dos atingidos e 

demais ocorrências secundárias

4. Atualização de informações acerca do 

desastre/ocorrência aos representantes na SCI do COP-

BH 

AGENTES EM CAMPO:

1. Empenhar recursos, realizar videomonitoramento das 

áreas afetadas, contribuir com visão sistêmica da 

cidade e apoiar posto de comando local, quando 

existente

REPRESENTANTES SCI:

AÇÕES 

INTEGRADAS

1. Acionar instituições e disseminar informações 

necessárias

2. Garantir integração e comunicação entre instituições, 

contribuir com visão sistêmica da cidade e apoiar posto 

de comando local, quando existente

SUPERVISOR COP-BH:

1. Tomar decisões operacionais e gerenciar 

desastres/ocorrências de acordo com a metodologia 

SCO

POSTO DE COMANDO LOCAL:
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PROTOCOLO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS | INSTAURAÇÃO DO POSTO DE COMANDO LOCAL

INSTAURAÇÃO DO POSTO DE 

COMANDO LOCAL 
ETAPAS

A instauração do posto de comando local deve seguir a metodologia de Sistema de

Comando em Operações (SCO) e a sua gestão cabe ao líder situacional, como por

exemplo: a Defesa Civil (SUPDEC) em caso de desastres.

SCO –

SISTEMA DE 

COMANDO EM 

OPERAÇÕES

O papel do COP-BH consiste em apoiar o posto de comando local em suas demandas,

garantindo assim que este tenha todo o suporte necessário para executar suas ações.

Em caso de situação crítica que é causada por múltiplas ocorrências em diversos pontos

da cidade, pode não fazer sentido possuir um posto de comando local (a depender da

avaliação de instituições em campo e do Briefing Momentâneo. Nesse caso, pode ser

possível ativar-se somente o nível tático de gestão de situações críticas.

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

1. Avaliar impacto do desastre/ocorrência crítica

2. Instaurar posto de comando local 

3. Atuar em socorro aos afetados, isolamento da área de 

risco, alojamento e abrigamento dos atingidos e 

demais ocorrências secundárias

4. Atualização de informações acerca do 

desastre/ocorrência aos representantes na SCI do COP-

BH 

AGENTES EM CAMPO:

1. Empenhar recursos, realizar videomonitoramento das 

áreas afetadas, contribuir com visão sistêmica da 

cidade e apoiar posto de comando local, quando 

existente

REPRESENTANTES SCI:

AÇÕES 

INTEGRADAS

1. Acionar instituições e disseminar informações 

necessárias

2. Garantir integração e comunicação entre instituições, 

contribuir com visão sistêmica da cidade e apoiar posto 

de comando local, quando existente

SUPERVISOR COP-BH:

1. Tomar decisões operacionais e gerenciar 

desastres/ocorrências de acordo com a metodologia 

SCO

POSTO DE COMANDO LOCAL:
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PROTOCOLO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS | INSTAURAÇÃO DO GRUPO TÁTICO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES 
CRÍTICAS

INSTAURAÇÃO DO GRUPO TÁTICO 

DE GESTÃO DE SITUAÇÕES

CRÍTICAS

ETAPAS
A instauração do Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas, se dá a partir do entendimento da(s)

ocorrência(s) à luz de alguns critérios, assim como da avaliação do posto de comando local, quando

existente. O nível tático pode ser instaurado tanto fisicamente no COP-BH ou em ambiente virtual. Sua

principal função é apoiar o posto de comando local.

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

AÇÕES 

INTEGRADAS

O Supervisor, em conjunto com os representantes das instituições na SCI, é responsável por avaliar os

critérios de situações críticas e também levar em consideração a avaliação do posto de comando local

sobre a situação, caso essa instância seja existente.

Portanto, se a situação ocorrida ou o risco previsto é de médio ou grande impacto, necessita maior

tempo de duração para resolução, possui probabilidade de impacto midiático e se existe a necessidade

de envolvimento do nível tático das instituições para resolução rápida e minimização do impacto, é

necessário acionar o Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas.

O Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas será instaurado pela Gestão do COP-BH e pode ser

instaurado fisicamente no COP-BH (dado seus recursos de videomonitoramento, integração das

instituições na SCI e pela sistemática ininterrupta de trabalho) ou via ambiente virtual (videoconferências

ou somente um grupo de mensagens instantâneas, quando este for suficiente).

AVALIAÇÃO DE 

CRITÉRIOS DE SITUAÇÕES 

CRÍTICAS E RISCOS 

PREVISTOS PELO 

MONITORAMENTO

AVALIAÇÃO DO POSTO 

DE COMANDO LOCAL

(SE HOUVER)

INSTAURAÇÃO DO GRUPO TÁTICO DE GESTÃO 

DE SITUAÇÕES CRÍTICAS

virtual

presencial

1. Avaliar critérios de criticidade da situação, consultar 

representantes das instituições na SCI e posto de 

comando;

2. Informar Gerência de Integração Operacional da 

necessidade de instauração do Grupo Tático de Gestão 

de Situações Críticas

3. Atuar como link entre Posto de Comando Local, SCI e 

Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas, 

comunicando a gestão do COP-BH

SUPERVISOR COP-BH:

1. Apoiar SCI e posto de comando local, quando 

existente, tomando decisões para resolução do 

problema e realizando empenho de recursos não-

ordinários. Recomendar instauração do Gabinete de 

Crises. Além disso, definir estratégia de comunicação e 

porta-voz do nível tático, quando necessário.

GRUPO TÁTICO DE GESTÃO DE SIT. CRÍTICAS:

1. Instauração do Grupo Tático de Gestão de Situações 

Críticas

GESTÃO DO COP-BH:
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1. Participar da composição do Grupo Tático de Gestão 

de Situações Críticas, quando convocado

DIRETORES OPERACIONAIS INSTITUIÇÕES:

1. Atuar na situação crítica de acordo com competências 

própria e com a matriz de responsabilidades.

TODAS AS INSTITUIÇÕES:

15



INSTAURAÇÃO DO GRUPO TÁTICO 

DE GESTÃO DE SITUAÇÕES

CRÍTICAS

ETAPAS Com a instauração do Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas é necessária a mudança do Estágio

Operacional para “Situação Crítica”. Para informações mais detalhadas sobre cada Estágio Operacional

da Cidade, consultar “Protocolo de Atuação Integrada em Monitoramento”.

NORMALIDADE PRÉ-ATENÇÃO ATENÇÃO
SITUAÇÃO 

CRÍTICA

Exemplos de situações consideradas como “situações críticas”: inundações e/ou deslizamentos/

desabamentos com ocorrências secundárias (Ex: fatalidades, desabrigados); acidentes de trânsito de

grande dimensão e impacto, incêndios e/ou desabamentos de grande proporção, com reflexos

midiáticos e ocorrência considerável de fatalidades; atentados terroristas.

• O supervisor da SCI do COP-BH funcionará como elo de comunicação entre Posto de

Comando Local, SCI e Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas.

• Os membros da Diretoria de Operações do COP-BH passam a operar em conjunto com o

Supervisor da SCI, revezando-se e dando-lhe suporte para o cumprimento de suas

atribuições, guarnecendo Posição Operacional específica para esse caso.

De acordo com a natureza da situação crítica, é possível pré-definir os integrantes do Grupo Tático de

Gestão de Situações Críticas, que são do nível de Diretoria Operacional das Instituições. Algumas

situações principais foram representadas no anexo.

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

AÇÕES 

INTEGRADAS

1. Avaliar critérios de criticidade da situação, consultar 

representantes das instituições na SCI e posto de 

comando;

2. Informar Gerência de Integração Operacional da 

necessidade de instauração do Grupo Tático de Gestão 

de Situações Críticas

3. Atuar como link entre Posto de Comando Local, SCI e 

Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas, 

comunicando a gestão do COP-BH

SUPERVISOR COP-BH:

1. Apoiar SCI e posto de comando local, quando 

existente, tomando decisões para resolução do 

problema e realizando empenho de recursos não-

ordinários. Recomendar instauração do Gabinete de 

Crises. Além disso, definir estratégia de comunicação e 

porta-voz do nível tático, quando necessário.

GRUPO TÁTICO DE GESTÃO DE SIT. CRÍTICAS:

1. Instauração do Grupo Tático de Gestão de Situações 

Críticas

GESTÃO DO COP-BH:

1. Participar da composição do Grupo Tático de Gestão 

de Situações Críticas, quando convocado

DIRETORES OPERACIONAIS INSTITUIÇÕES:

1. Atuar na situação crítica de acordo com competências 

própria e com a matriz de responsabilidades.

TODAS AS INSTITUIÇÕES:
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PROTOCOLO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS | RISCOS DE DESASTRES  - ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

SITUAÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COORDENAÇÃO INSTITUIÇÃO/ÓRGÃOS DE APOIO AÇÕES

Risco de 

Deslizamento 

de Encostas

Risco de 

Desabamento 

de Edificações 

Risco de 

Queda de 

árvore 

Desastres de 

grande 

impacto na 

cidade

Avaliar riscos; 

Adotar medidas de prevenção e/ou 

mitigação;

Reestabelecer a normalidade.

CO - SUPDEC com 

apoio COP-BH

CO - SUPDEC

Monitorar riscos e emitir alertas; distribuir materiais de assistência humanitária caso haja a 

necessidade de mudança dos moradores; Avaliar e registrar eventos; isolar a área afetada; 

Participar da avaliação e monitoramentos de risco; Prevenir e mitigar riscos de desastres 

secundários;  

CBMMG Prevenir e mitigar riscos de desastres. 

BHTRANS Se necessário, participar do isolamento da área afetada; Sinalizar e orientar o trânsito; 

GMBH
Se necessário, participar do isolamento da área afetada; Sinalizar e orientar o trânsito; 

Participar da segurança das áreas isoladas;

SLU
Limpeza de vias, logradouros públicos e córregos com objetivo de evitar carreamento de 

resíduos que causem obstrução aos dispositivos de drenagem. Limpeza das vias e 

logradouros públicos afetados por eventos de inundação/alagamento.

SMASAC

Prestar ações de resposta, apoio e proteção à população atingida por desastres, como: 

assistência humanitária, abrigamento, segurança alimenta e  assistência funerária; Participar 

da avaliação e registro de eventos e danos;.

SUDECAP
Limpeza de dispositivos de drenagem, bocas de lobo e galerias; Reabilitar e reconstruir áreas 

públicas afetadas;

SMPS
Se necessário, prover assistência social e humanitária aos afetados; Prover abrigamento; 

Apoiar as operações com alimentação quente; Participar da avaliação e registro de eventos e 

danos;

CEMIG
Se necessário, providenciar a segurança da rede elétrica; Restabelecer a normalidade no 

fornecimento de energia; Apoiar na prevenção e mitigação de desastre secundários

COPASA
Se necessário, providenciar a segurança das redes de esgoto e abastecimento de água; 

Restabelecer a normalidade no fornecimento de água e manutenção das redes de esgoto; 

Apoiar na prevenção e mitigação de desastre secundários

PMMG
Se necessário, prover a segurança pública nas áreas de desastre; Participar do isolamento da 

área afetada; Sinalizar e orientar o trânsito;

Entende-se que o Ciclo de Vida dos Eventos, o Plano de Contingências 2018/2019 e a Portaria Conjunta SMOBI/SMASAC/GP Nº 196, se constituem em verdadeiros protocolos de

atuação operacional envolvendo os diversos órgãos da PBH, para atuações coordenadas em situações de desastres das mais diversas naturezas. Nestes documentos estão

relacionadas as atribuições de cada órgão e a forma como se espera que as equipes operacionais devam atuar em situações de situações críticas. Portanto, neste protocolo de

atuação integrada em gestão de desastres e crises é valido reforçar os princípios e competências inerentes a cada órgão nessas situações descrito nos documentos originais.
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SITUAÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COORDENAÇÃO INSTITUIÇÃO/ÓRGÃOS DE APOIO AÇÕES

Alagamento, 

enchente, 

inundação ou 

enxurradas

Deslizamento 

de Encostas

Desabamento 

de Edificações 

Queda de 

árvore 

Desastres de 

grande 

impacto na 

cidade

Socorrer atingidos; 

Prover assistência humanitária;

Avaliar os impactos do desastres;

Prevenir desastres secundários;

Reestabeler a normalidade. 

CO - SUPDEC com 

apoio COP-BH

CO - SUPDEC

Monitorar riscos e emitir alertas; distribuir materiais de assistência humanitária; Avaliar e 

registrar eventos e danos; isolar a área afetada; Participar da avaliação e monitoramentos de 

risco; Prevenir e mitigar riscos de desastres secundários;  

CBMMG Socorrer e resgatar vítimas; Prevenir e mitigar riscos de desastres secundários; 

BHTRANS Participar do isolamento da área afetada; Sinalizar e orientar o trânsito; 

GMBH
Participar do isolamento da área afetada; Sinalizar e orientar o trânsito; Participar da 

segurança das áreas isoladas;

SLU
Limpeza de vias, logradouros públicos e córregos com objetivo de evitar carreamento de 

resíduos que causem obstrução aos dispositivos de drenagem. Limpeza das vias e 

logradouros públicos afetados por eventos de inundação/alagamento.

SMASAC

Prestar ações de resposta, apoio e proteção à população atingida por desastres, como: 

assistência humanitária, abrigamento, segurança alimenta e  assistência funerária; Participar 

da avaliação e registro de eventos e danos;.

SUDECAP
Limpeza de dispositivos de drenagem, bocas de lobo e galerias; Reabilitar e reconstruir áreas 

públicas afetadas;

SMPS
Prover assistência social e humanitária aos afetados; Prover abrigamento; Apoiar as 

operações com alimentação quente; Participar da avaliação e registro de eventos e danos;

CEMIG
Providenciar a segurança da rede elétrica; Restabelecer a normalidade no fornecimento de 

energia; Apoiar na prevenção e mitigação de desastre secundários

COPASA

Providenciar a segurança das redes de esgoto e abastecimento de água; Restabelecer a 

normalidade no fornecimento de água e manutenção das redes de esgoto; Apoiar na 

prevenção e mitigação de desastre secundários

PMMG
Prover a segurança pública nas áreas de desastre; Participar do isolamento da área afetada; 

Sinalizar e orientar o trânsito;

Entende-se que o Ciclo de Vida dos Eventos, o Plano de Contingências 2018/2019 e a Portaria Conjunta SMOBI/SMASAC/GP Nº 196, se constituem em verdadeiros protocolos de

atuação operacional envolvendo os diversos órgãos da PBH, para atuações coordenadas em situações de desastres das mais diversas naturezas. Nestes documentos estão

relacionadas as atribuições de cada órgão e a forma como se espera que as equipes operacionais devam atuar em situações de situações críticas. Portanto, neste protocolo de

atuação integrada em gestão de desastres e crises é valido reforçar os princípios e competências inerentes a cada órgão nessas situações descrito nos documentos originais.

PROTOCOLO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS | RESPOSTA À DESASTRES - ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS
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PROTOCOLO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS | INSTAURAÇÃO DO GABINETE DE CRISES

INSTAURAÇÃO DO 

GABINETE DE CRISES
ETAPAS

A decisão pela instauração do Gabinete de Crises, será tomada pelo nível estratégico da Prefeitura,

subsidiada pelo líder situacional, por exemplo: a SUPDEC em caso de desastres. Além disso, o Grupo

Tático de Gestão de Situações Críticas pode gerar uma recomendação de sua instauração para o líder

situacional, que toma a decisão. Esse nível possui uma visão mais estratégica e política no nível

institucional de Prefeitura em relação ao problema.

1. Instaurar Gabinete de Crise, em conjunto com o nível 

estratégico da Prefeitura

LÍDER SITUACIONAL:

1. Toma decisões mais impactantes e dita diretrizes, 

apoiando Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas. 

Além disso, definir estratégia de comunicação e porta-

voz do nível estratégico, quando necessário.

GABINETE DE GESTÃO DE CRISES:

AÇÕES 

INTEGRADAS

1. Atuar na situação crítica de acordo com competências 

própria e com a matriz de responsabilidades

TODAS AS INSTITUIÇÕES:AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

1. Participar da composição do Gabinete de Crises, 

quando convocado

NÍVEL ESTRATÉGICO INSTITUIÇÕES:

LÍDER 

SITUACIONAL

GABINETE DE 

CRISES

GRUPO TÁTICO 

DE GESTÃO DE 

SITUAÇÕES 

CRÍTICAS 

Pode, por decisão compartilhada, recomendar o líder situacional da instalação do

nível estratégico, Gabinete de Crises.

Subsidia o nível estratégico da Prefeitura para tomada de decisão

de instauração do Gabinete de Crises.

Instaurado em nível estratégico

da prefeitura em local escolhido.

O Gabinete de Crises, a partir de sua avaliação, decide por instaurar o estágio de Crise. Além desse

estágio, ainda há estágios de Emergência e Calamidade Pública, que também são de competência de

instauração do nível estratégico e dependem de decretos oficiais para terem validade. Os Estágios

Operacionais da Cidade são melhor detalhados no Protocolo de Atuação Integrada em Monitoramento.
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PROTOCOLO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS | GOVERNANÇA DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS

INSTAURAÇÃO DO 

GABINETE DE CRISES
ETAPAS

A estrutura de governança e seu funcionamento é representado no diagrama abaixo.

GOVERNANÇA DE GESTÃO DE situações críticas

Posto de Comando

Local – Agentes em

Campo

Sala de Controle

Integrado COP-BH 

e CCOs das 

instituições

NÍVEL OPERACIONAL

Informações do local da 

ocorrência/desastre

Apoio para posto de 

comando local

• Papel: Empenhar recursos, garantir integração e comunicação entre instituições, realizar videomonitoramento das

áreas afetadas, contribuir com visão sistêmica da cidade e apoiar posto de comando local, quando existente

• Integrantes: Gestores dos Centros de Coordenação Operacional (CCO’s) das instituições, representantes das

instituições na Sala de Controle Integrado (SCI), Supervisores Operacionais em campo e representantes dos CCO’s

de cada uma das instituições .

• Instauração: tomada pelos agentes em campo e principalmente pelo líder situacional, dado a avaliação do impacto

do desastre/ocorrência crítica.

• Papel: tomar decisões operacionais e gerenciar desastres/ocorrências de acordo com a metodologia de Sistema de

Comando em Operações (SCO). Além disso, definir estratégia de comunicação e porta-voz do nível operacional,

quando necessário. Pode recomendar a instauração do Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas.

• Onde será: no local ou próximo ao local da ocorrência, de acordo com SCO

• Integrantes: agentes de campo das instituições
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INSTAURAÇÃO DO 

GABINETE DE CRISES
ETAPAS

A estrutura de governança e seu funcionamento é representado no diagrama abaixo.

GOVERNANÇA DE GESTÃO DE situações críticas

Posto de Comando

Local – Agentes em

Campo

Sala de Controle

Integrado COP-BH 

e CCOs das 

instituições

NÍVEL OPERACIONAL

NÍVEL TÁTICO –
GRUPO TÁTICAO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES 
CRÍTICAS

Informações do local da 

ocorrência/desastre

Apoio para posto de 

comando local

Apoio para posto de 

commando local e SCI

Informações, Recomendação

para ativação do nível tático

• Instauração: decisão compartilhada tomada em Briefing Momentâneo na SCI do COP-BH e avaliada pela gestão do

COP-BH, a partir de monitoramento de riscos, avaliação de critérios pré-definidos e recomendação do posto de

comando local, quando existente. Também é instaurado caso um Diretor de alguma instituição começe a se

envolver na resolução do problema, para alinhamento de todos os Diretores.

• Papel: apoiar SCI e posto de comando local, quando existente, tomando decisões e priorizando ações para

resolução do problema e realizando empenho de recursos não-ordinários. Recomendar instauração do Gabinete de

Crises. Além disso, definir estratégia de comunicação e porta-voz do nível tático, quando necessário.

• Onde será: fisicamente no COP-BH ou em ambiente virtual (sala de reunião virtual ou grupo de mensagens

instantâneas, quando aplicável)

• Integrantes: nível de Diretoria Operacional das Instituições e gerente

• Instauração: tomada pelos agentes em campo e principalmente pelo líder situacional, dado a avaliação do impacto

do desastre/ocorrência crítica.

• Papel: tomar decisões operacionais e gerenciar desastres/ocorrências de acordo com a metodologia de Sistema de

Comando em Operações (SCO). Além disso, definir estratégia de comunicação e porta-voz do nível operacional,

quando necessário. Pode recomendar a instauração do Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas.

• Onde será: no local ou próximo ao local da ocorrência, de acordo com SCO

• Integrantes: agentes de campo das instituições

PROTOCOLO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS | GOVERNANÇA DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS
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• Papel: Empenhar recursos, garantir integração e comunicação entre instituições, realizar videomonitoramento das

áreas afetadas, contribuir com visão sistêmica da cidade e apoiar posto de comando local, quando existente

• Integrantes: Gestores dos Centros de Coordenação Operacional (CCO’s) das instituições, representantes das

instituições na Sala de Controle Integrado (SCI), Supervisores Operacionais em campo e representantes dos CCO’s

de cada uma das instituições .



INSTAURAÇÃO DO 

GABINETE DE CRISES
ETAPAS

A estrutura de governança e seu funcionamento é representado no diagrama abaixo.

GOVERNANÇA DE GESTÃO DE situações críticas

Posto de Comando

Local – Agentes em

Campo

Sala de Controle

Integrado COP-BH

e CCOs das 

instituições

NÍVEL OPERACIONAL

NÍVEL TÁTICO –
GRUPO TÁTICAO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES 
CRÍTICAS

NÍVEL ESTRATÉGICO -
GABINETE DE CRISES • Instauração: decisão do líder situacional em conjunto com nível estratégico da Prefeitura

• Papel: possui uma visão mais estratégica e política no nível institucional de Prefeitura em relação ao problema,

tomando assim decisões mais impactantes e ditando diretrizes, apoiando Grupo Tático de Gestão de Situações

Críticas. Além disso, definir estratégia de comunicação e porta-voz do nível estratégico, quando necessário.

• Onde será: a ser decidido em nível estratégico da Prefeitura

• Integrantes: nível estratégico Prefeitura: Prefeito, Secretários e Subsecretários

• Instauração: tomada pelos agentes em campo e principalmente pelo líder situacional, dado a avaliação do impacto

do desastre/ocorrência crítica.

• Papel: tomar decisões operacionais e gerenciar desastres/ocorrências de acordo com a metodologia de Sistema de

Comando em Operações (SCO). Além disso, definir estratégia de comunicação e porta-voz do nível operacional,

quando necessário. Pode recomendar a instauração do Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas.

• Onde será: no local ou próximo ao local da ocorrência, de acordo com SCO

• Integrantes: agentes de campo das instituições

Informações do local da 

ocorrência/desastre

Apoio para posto de 

comando local

Apoio para posto de 

commando local e SCI

Apoio para grupo de 

gestão tática de 

situações críticas

Informações, Recomendação

para ativação do nível tático

Informações, Recomendação

para ativação do nível

estratégico
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• Instauração: decisão compartilhada tomada em Briefing Momentâneo na SCI do COP-BH e avaliada pela gestão do

COP-BH, a partir de monitoramento de riscos, avaliação de critérios pré-definidos e recomendação do posto de

comando local, quando existente. Também é instaurado caso um Diretor de alguma instituição começe a se

envolver na resolução do problema, para alinhamento de todos os Diretores.

• Papel: apoiar SCI e posto de comando local, quando existente, tomando decisões e priorizando ações para

resolução do problema e realizando empenho de recursos não-ordinários. Recomendar instauração do Gabinete de

Crises. Além disso, definir estratégia de comunicação e porta-voz do nível tático, quando necessário.

• Onde será: fisicamente no COP-BH ou em ambiente virtual (sala de reunião virtual ou grupo de mensagens

instantâneas, quando aplicável)

• Integrantes: nível de Diretoria Operacional das Instituições e gerente

• Papel: Empenhar recursos, garantir integração e comunicação entre instituições, realizar videomonitoramento das

áreas afetadas, contribuir com visão sistêmica da cidade e apoiar posto de comando local, quando existente

• Integrantes: Gestores dos Centros de Coordenação Operacional (CCO’s) das instituições, representantes das

instituições na Sala de Controle Integrado (SCI), Supervisores Operacionais em campo e representantes dos CCO’s

de cada uma das instituições .
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ENCERRAMENTO DA SITUAÇÃO 

CRÍTICA
ETAPAS

A etapa de encerramento da situação crítica está atrelada à resolução do problema e sua decisão é

tomada de forma compartilhada entre os níveis de gestão estabelecidos. Portanto, consiste na

desmobilização dos recursos e na desativação dos níveis de governança para a gestão da situação

crítica.

1. Decidir, de forma compartilhada com os outros níveis 

de governança de situações críticas, para 

desmobilização dos recursos dado a resolução do 

problema

2. Desativação do nível de Grupo Tático de Gestão de 

Situações Críticas

GRUPO TÁTICO DE GESTÃO DE SIT. CRÍTICAS:

1. Decidir, de forma compartilhada com os outros níveis 

de governança de situações críticas, para 

desmobilização dos recursos dado a resolução do 

problema

2. Desmobilizar recursos e desativar Posto de Comando 

Local

POSTO DE COMANDO LOCAL:

1. Decidir, de forma compartilhada com os outros níveis 

de governança de situações críticas, para 

desmobilização dos recursos dado a resolução do 

problema

2. Desativação do nível de Gabinete de Crises

GABINETE DE GESTÃO DE CRISES:

AÇÕES 

INTEGRADAS

1. Atuar na desmobilização de seus recursos de acordo 

com competências próprias e com a matriz de 

responsabilidades.

TODAS AS INSTITUIÇÕES:

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

Posto de Comando 

Local (se houver)

SCI – COP-BH

Grupo Tático de 

Gestão de Situações 

Críticas

Gabinete de Crises

Conforme os objetivos vão sendo alcançados e a situação crítica vai sendo estabilizada, diminuem os

riscos, a complexidade e a confusão, tão comuns nos períodos iniciais da operação. As tarefas ainda

necessárias vão exigindo cada vez menos articulação e tornando-se mais e mais simples, até o momento

em que a situação volta à normalidade e chega o tempo de iniciar a desmobilização dos recursos

empregados e desativar os níveis de governança para gestão de situações críticas. De acordo com a

metodologia SCO, esse processo é gradual e contínuo, fazendo com que as ações antes planejadas a

partir da articulação de esforços coletivos das organizações envolvidas passem a representar

procedimentos rotineiros, não exigindo mais uma coordenação especial. Portanto, a desmobilização

deve ser planejada e executada cuidadosamente para evitar o descontrole e a perda de equipamentos e

materiais, a sobrecarga de equipes ou determinadas organizações e o desmantelamento descontrolado

das operações.

Decisão compartilhada para desmobilização de recursos. 23
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AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO 

INTEGRADA EM GESTÃO DE 

SITUAÇÕES CRÍTICAS

ETAPAS
Por fim, após o encerramento da situação crítica, será conduzida uma avaliação acerca da atuação

integrada em gestão de situações críticas. A avaliação é realizada de forma a considerar múltiplos

aspectos de forma individualizada e pode consistir em um balanço quantitativo relacionado aos

impactos do problema e ações tomadas, assim como um questionário de avaliação da atuação

integrada.

• Outro ponto importante, é a avaliação da atuação integrada em situações críticas. Destaca-se a

importância de que o processo de avaliação deva ser feito de forma conjunta e individualizada para

cada desastre.

• Cada situação crítica é avaliada de forma individualizada.

• Pode ser um balanço quantitativo relacionado aos impactos do problema e ações tomadas, ex:

em caso de desastres, a SUPDEC, como líder situacional, realiza uma avaliação intersetorial por

escrito de todos os itens do checklist da Coordenação do Posto de Comando (que é a síntese

da Portaria 196/18) após o desastre.

• Também pode ter um formato mais qualitativo, ex: questionário de avaliação da atuação

integrada considerando adesão dos órgãos aos níveis de governança, respostas dadas durante

situação crítica, etc.

• Pode-se avaliar a possibilidade de realizar um debriefing com instituições envolvidas na

atuação integrada. Sendo assim, essas instituições serão convocadas pelo COP-BH e pela

SUPDEC para uma reunião de debriefing. A reunião deve ocorrer em nível de Diretoria

Operacional das instituições e pode contar com demais participantes, a depender da

necessidade.

• O COP-BH e o líder situacional são responsáveis por registrar os principais pontos discutidos

em reunião, além de gerar um plano de ação com as melhorias propostas no debriefing.

1. Realização de avaliações específicas relacionadas à 

situação crítica, conforme procedimentos internos

2. Registros relacionados ao “debriefing”

LÍDER SITUACIONAL:

AÇÕES 

INTEGRADAS

AÇÕES 

INSTITUIÇÕES

1. Realização de “debriefing” após situação crítica

GRUPO TÁTICO DE GESTÃO DE SIT. CRÍTICAS:
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• O CICC-MG pode apoiar na gestão de situações críticas com a definição de mosaicos de câmeras para apoiar em monitoramentos

críticos de forma prioritária, quando necessário e de acordo com plano de contingência do CICC-MG.

• O acionamento do COP-BH de órgãos do Estado, se dá em fluxo direto com os representantes dentro da SCI, não precisando,

portanto, acionar diretamente o CICC-MG.

• Em caso de crises federativas ou estaduais, que necessitem de apoio municipal, haverá um alinhamento entre os níveis estratégicos

envolvidos para entendimento de como a estrutura de governança de gestão de situações críticas poderá ser melhor aplicada.

GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS
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1. Mapear áreas afetadas e impactos do desastre/ocorrência 

crítica 

2. Envio de informações acerca do desastre/ocorrência aos 

supervisores de campo ou representantes na SCI do COP-BH 

3. Prestar ações de socorro e assistência

4. Avaliar impacto do desastre/ocorrência crítica

5. Instaurar posto de comando local 

6. Atuar em socorro aos afetados, isolamento da área de risco, 

alojamento e abrigamento dos atingidos e demais 

ocorrências secundárias

7. Atualização de informações acerca do desastre/ocorrência 

aos representantes na SCI do COP-BH 

AGENTES EM CAMPO:

1. Participar do Briefing Momentâneo na SCI para entendimento 

se se trata de uma situação crítica

2. Empenhar recursos, realizar videomonitoramento das áreas 

afetadas, contribuir com visão sistêmica da cidade e apoiar 

posto de comando local, quando existente

REPRESENTANTES SCI:

1. Atuar na situação crítica de acordo com competências 

própria e com a matriz de responsabilidades.

2. Atuar na situação crítica de acordo com competências 

própria e com a matriz de responsabilidades

3. Atuar na desmobilização de seus recursos de acordo com 

competências próprias e com a matriz de responsabilidades.

TODAS AS INSTITUIÇÕES:

1. Articular as instituições para ações de socorro e para 

realização das ações previstas;

2. Análise, a partir de critérios definidos, para entendimento se o 

ocorrido deve ser considerado uma situação crítica 

3. Articular Briefing Momentâneo para entendimento se se trata 

de uma situação crítica

4. Acionar instituições e disseminar informações necessárias

5. Garantir integração e comunicação entre instituições, 

contribuir com visão sistêmica da cidade e apoiar posto de 

comando local, quando existente

6. Avaliar critérios de criticidade da situação, consultar 

representantes das instituições na SCI e posto de comando;

7. Informar Gerência de Integração Operacional da necessidade 

de instauração do Grupo Tático de Gestão de Situações 

Críticas

8. Atuar como link entre Posto de Comando Local, SCI e Grupo 

Tático de Gestão de Situações Críticas, comunicando a gestão 

do COP-BH

SUPERVISOR COP-BH:

1. Instauração do Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas

GESTÃO DO COP-BH:

1. Tomar decisões operacionais e gerenciar 

desastres/ocorrências de acordo com a metodologia SCO

2. Decidir, de forma compartilhada com os outros níveis de 

governança de situações críticas, para desmobilização dos 

recursos dado a resolução do problema

3. Desmobilizar recursos e desativar Posto de Comando Local

POSTO DE COMANDO LOCAL:

1. Apoiar SCI e posto de comando local, quando existente, 

tomando decisões para resolução do problema e realizando 

empenho de recursos não-ordinários. Recomendar 

instauração do Gabinete de Crises. Além disso, definir 

estratégia de comunicação e porta-voz do nível tático, 

quando necessário.

2. Decidir, de forma compartilhada com os outros níveis de 

governança de situações críticas, para desmobilização dos 

recursos dado a resolução do problema

3. Desativação do nível de Grupo Tático de Gestão de Situações 

Críticas

4. Realização de “debriefing” após situação crítica

GRUPO TÁTICO DE GESTÃO DE SIT. CRÍTICAS:

1. Participar da composição do Grupo Tático de Gestão de 

Situações Críticas, quando convocado

DIRETORES OPERACIONAIS INSTITUIÇÕES:

1. Participar da composição do Gabinete de Crises, quando 

convocado

NÍVEL ESTRATÉGICO INSTITUIÇÕES:

1. Instaurar Gabinete de Crise, em conjunto com o nível 

estratégico da Prefeitura

2. Realização de avaliações específicas relacionadas à situação 

crítica, conforme procedimentos internos

3. Registros relacionados ao “debriefing”

LÍDER SITUACIONAL:

1. Toma decisões mais impactantes e dita diretrizes, apoiando 

Grupo Tático de Gestão de Situações Críticas. Além disso, 

definir estratégia de comunicação e porta-voz do nível 

estratégico, quando necessário.

2. Decidir, de forma compartilhada com os outros níveis de 

governança de situações críticas, para desmobilização dos 

recursos dado a resolução do problema

3. Desativação do nível de Gabinete de Crises

GABINETE DE GESTÃO DE CRISES:

PROTOCOLO DE GESTÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS | ANEXO I – RESUMO DE ATRIBUIÇÕES
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GRUPO DE GESTÃO TÁTICA INTEGRADA | Modelo de Governança

Gerentes e Supervisores

Operacionais de campo 

ou Posto de Comando

Local, quando houver

Gerentes e Supervisores

Operacionais (Sala de Controle

Integrado e CCOs)
NÍVEL 

OPERACIONAL

NÍVEL TÁTICO

NÍVEL 
ESTRATÉGICO

“Diretores” Operacionais, com 

interlocução com os níveis

estratégico e operacional da sua

respectiva instituição

Secretários, Subsecretários e 

Presidentes de Empresas Públicas
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Conceito e dinâmica

Ocorrências críticas Informes

GRUPO DE GESTÃO OPERACIONAL

(COP-BH OPR SMSP)

NÍVEL OPERACIONAL DAS 

INSTITUIÇÕES
Comunica no

GRUPO DE GESTÃO TÁTICA

NÍVEL TÁTICO DAS 

INSTITUIÇÕES

Trocam informações e

alinham decisões

Comunica no

GRUPO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

NÍVEL ESTRATÉGICO DAS 

INSTITUIÇÕES

Trocam informações e alinham decisões

Comunica no

Grupo a ser criado no Telegram ou Whatsapp, para organizar o fluxo de informações e de decisões conjuntas em nível tático, 
funcionando como elo entre nível operacional e estratégico.

A criação desse grupo não inviabiliza que, durante a gestão de uma situação crítica, a liderança 
situacional crie grupo específico para a gestão coordenada de suas ações.
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Conceito e dinâmica

GRUPO DE GESTÃO OPERACIONAL

Participantes: Gestores dos Centros de Coordenação Operacional (CCO’s) das

instituições, representantes das instituições na Sala de Controle Integrado (SCI),

Supervisores Operacionais em campo e representantes dos CCO’s de cada uma das

instituições .

Publicações do COP-BH:

• Informes de ocorrências críticas;

• Informes sobre operações integradas, eventos e manifestações;

• Informe sobre a alteração do estágio operacional.

Papel das Instituições:

• Informe sobre ocorrências (comunicado, demandas de apoio, alocação de recursos

para a resposta e status de atendimento);

• Informe sobre atuação em operações integradas ou não;

• Comunicados e alertas de trânsito e de meteorologia;

• Informe operacional quanto à disponibilidade (ou não) de recursos para

atendimento das ocorrências.

GRUPO DE GESTÃO TÁTICA

Participantes: “Diretores” operacionais de cada uma das instituições.

Publicações do COP-BH:

• Informes de ocorrências críticas de destaque ou impacto midiático;

• Informes sobre operações integradas, eventos e manifestações de destaque ou

impacto midiático;

• Balanço de ocorrências e operações do dia anterior;

• Informe sobre situações que demandam a alteração do estágio operacional, para

conhecimento/validação;

• Informe sobre indisponibilidade de recursos, não sanada no Grupo de Gestão

Operacional.

Papel das Instituições:

• Definição de prioridade na alocação de recursos, nos casos de ocorrências críticas

simultâneas;

• Informes, comunicados e alertas de situações de destaque ou impacto;

• Sugestão de alteração do estágio operacional, com base em alertas e ocorrências

de destaque ou impacto;

• Alinhamento e apoio para a implantação de planos de contingência e Postos de

Comando Local;

• Gestão conjunta de situações que extrapolam a capacidade decisória do Grupo de

Gestão Operacional;

• Comunicar o seu respectivo superior estratégico sobre os alinhamentos realizados

nesse grupo.

A criação desse grupo não inviabiliza que, durante a gestão de uma situação crítica, a liderança situacional crie grupo específico para a gestão coordenada de suas ações.
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Exemplos

INFORME COP-BH: 
ACOMPANHAMENTO DE OCORRÊNCIA CRÍTICA

OCORRÊNCIA CRÍTICA

NOROESTE – Rua Minerva,  300 - Caiçara
NATUREZA DA OCORRÊNCIA: QUEDA DE AERONAVE

ATUAÇÃO: Queda de Aeronave sobre 03 veículos, na queda houve a explosão e
incêndio, com a constatação de seis vitimas, sendo 03 fatais e 03 em estado grave
que foram conduzidas ao HPS João XXIII pelo SAMU. No momento o fogo já foi
controlado pelo CBMMG. Para isolamento do local há 03 viaturas da GCMBH e 02
motocicletas e desvio do trânsito está sendo realizado pela BHTrans em conjunto
com a GMCBH. A Equipe da CEMIG foi acionada para o local e as linhas de ônibus
9403, 9405 e 4150 que passavam pela rua Minerva foram desviadas. A SLU foi
acionada e está aguardando a retirada dos veículos para limpeza da via. Foi
informado pela GCMBH que o Rabecão encontra-se no local e a Pericia da PC ainda
está à caminho e que a previsão dos peritos da CENIPA é apos às 13:00 horas. COP-
BH atuando no monitoramento e apoio às instituições envolvidas.

FONTE: CBMMG
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Representantes

Instituição
Nível Estratégico Nível Tático Nível Operacional

Cargo Nome Cargo Nome Cargo Nome

SMSP/COP-BH Secretário Municipal Genilson Ribeiro Zeferino
Diretor do Centro Integrado 

de Operações de Belo 
Horizonte – DCOP-BH

Geórgia Ribeiro Rocha
Gerente de Monitoramento 

e Pronta Resposta
Wellington Rodrigues de 

Souza

SMSP/GCMBH
Comandante da Guarda Civil 
Municipal de Belo Horizonte

Rodrigo Sérgio Prates
Diretor Geral de Operações -

DGOP
Júlio César Freitas

Gerente do Departamento 
de Coordenação 

Operacional
Crislem Martins

BHTrans
Presidente da Empresa de 
Transportes e Trânsito de 

Belo Horizonte S/A
Celio Freitas Bouzada

Diretor de Ação Regional e 
Operação 

Deusuite Matos Pereira De 
Assis

Gerente de Integração da 
Operação de Tráfego

Weslei Alves Rodrigues

Diretor de Transporte 
Público

Daniel Marx Couto
Gerente de Auditoria e 

Operação de Transportes
Artur Jose Dias de Abreu

SMOBI/SUPDEC
Secretário Municipal  

Subsecretário de Proteção e 
Defesa Civil

Josué Costa Valadão      
Waldir Figueiredo Vieira

Diretor Operacional de 
Proteção e Defesa Civil

Elcione Menezes Alves
Coordenadoria de 

Atendimento Operacional
Coordenador do turno

SLU
Superintendente de Limpeza 

Urbana
Genedesmpsey Bicalho Cruz Diretor Operacional Andreia Peres Fróes Pedro Heler ou Érica Gerente

SMOBI/SUDECAP
Superintendente de 

Desenvolvimento da Capital
Henrique de Castilho 

Marques de Sousa
Diretor de Manutenção Mauro Lucio Ribeiro da Silva

Gerente do Departamento 
de Coordenação de 

Manutenção das Regionais

Daniel Garcia Toscano 
Barreto

SMPU/SUFIS
Subsecretário de de 

Fiscalização
José Mauro Gomes

Diretoria de Coordenação 
das Atividades Especiais da 

Fiscalização

Marcus Tulio Bueno de 
Oliveira

Gerente Bernadete Salomão

SMSA/SAMU

Secretário Municipal de 
Saúde

Jackson Machado Pinto
Gerente de Urgência e 

Emergência
Alex Sander Sena Peres

Gerente do Serviço de 
Atendimento Móvel de 

Urgência e Transporte em 
Saúde

Roger Lage Alves
Subsecretária de Atenção à 

Saúde
Taciana Malheiros Lima 

Carvalho
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BHTRANS: Empresa de transportes e Trânsito de Belo Horizonte

CARE: Coordenadoria de Atendimento Regional

CECOGE: Central de Coordenação Geral

CETRAN: Central de Trânsito

COP-BH: Centro Integrado de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte 

DESASTRE: É o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo 

homem sobre um ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, materiais 

e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. 

DMAR: Diretoria de Meteorologia e Alerta de Risco

GCMBH: Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte

GEAOT - BHTRANS: Gerência de Integração da Operação de Tráfego

GEIOT - BHTRANS: Gerência de Auditoria e Operação de Transportes

QEPE: Quadro de eventos programados

PMMG: Polícia Militar de Minas Gerais

ROI: Registro de Ocorrências Integradas

SAMU: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

SCI: Sala de Controle Integrado

SMASAC: Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania

SITUAÇÃO CRÍTICA: Situações cujas características de risco exigem, além de uma 

intervenção imediata de profissionais capacitados com equipamentos adequados, uma 

postura organizacional não rotineira para o gerenciamento integrado das ações de 

resposta. 

SUDECAP: Superintendência de Desenvolvimento da Capital

SUFIS: Subsecretaria de Fiscalização

SLU: Superintendência de Limpeza Urbana

SUPDEC: Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

SUREG: Subsecretaria de Regulação Urbana

URBEL: Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte
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