
 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS 
 

RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/CBMMG/GMG Nº 133 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012  

 

Cria as diretrizes para atuação Integrada entre a Secretaria 

de Estado de Saúde, o Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais e o Gabinete Militar do Governador através 

da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil na prevenção, 

preparação e resposta a desastres. 

 

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS e Gestor do 

SUS/MG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n. 13.317, de 24 de setembro de 1999, 

Código Estadual de Saúde, e Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011; O COMANDANTE 

GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 54, de 13 de dezembro de 1999 e a Lei Delegada nº 179, de 

1º de janeiro 2011; e O CHEFE DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR e 

COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL/MG, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011e considerando: 

 - a necessidade de atendimento conjunto, pelos órgãos estaduais de emergência, a 

desastres, assim entendido como sendo 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; 

 - as diretrizes do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI 2011 – 2030, que 

estabelece que a garantia de segurança é tarefa multidimensional que envolve a atuação de vários órgãos e 

entidades – e não apenas aqueles relacionados diretamente à segurança – assim como exige o 

envolvimento de toda a sociedade. 

 - o objetivo estratégico do Plano Plurianual de Ação Governamental 2012 – 2015 de 

reduzir as incidências de violência, de criminalidade e de desastres nas áreas urbanas e rurais;  

 - a estratégia prevista no Plano Plurianual de Ação Governamental 2012 – 2015 de 

concentrar os melhores esforços e recursos do Governo e da sociedade na expansão e aprimoramento das 

redes de atenção à saúde;  

 - a necessidade de integrar os órgãos destinados à prevenção, preparação e resposta a 

desastres, da área de saúde, segurança e defesa civil; 
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- a necessidade de um plano de interface como produto entre os órgãos de resposta a 

desastres, previsto no acordo de resultados. 

 

RESOLVEM: 

 

Art. 1º Criar as diretrizes para atuação Integrada entre a Secretaria de Estado de Saúde, o 

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e o Gabinete Militar do Governador através Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil na prevenção, preparação e resposta a desastres, nos termos desta Resolução 

Conjunta. 

 

CAPÍTULO I 

DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS 

 

 Art. 2º  Face às ações previstas nestas diretrizes, quanto aos esforços na prevenção, 

preparação e resposta a desastres, as atribuições legais dos órgãos envolvidos são: 

 I – Secretaria de Estado de Saúde (SES); 

a) Executar a regulação e a coordenação de todas as ações de saúde de urgência e 

emergência;  

b) Executar ações de socorro pré-hospitalar; 

c) Executar a regulação médica dos atendimentos pré-hospitalares executados pelo 

CBMMG; 

d) Estabelecer e coordenar a Força Estadual de Saúde; 

e) Organizar e coordenar a rede de assistência às urgências e emergências 

 II – Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); 

 a) Coordenar e executar ações de defesa civil, prevenção e combate a incêndio, busca e 

salvamento e socorro de urgência; 

 b) Estabelecer normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou 

qualquer tipo de catástrofe; 

 c) Apoiar os demais órgãos de atendimento de emergência, conforme planos específicos 

pré-estabelecidos. 

 III – Gabinete Militar do Governador (GMG). 
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 a) Planejar, coordenar e executar atividades de defesa civil; 

 b) Coordenar o Sistema Estadual de Defesa Civil, nas ações de prevenção, preparação, 

socorro e reconstrução de áreas atingidas por desastres, em consonância com o Sistema Nacional de 

Defesa Civil; 

 c) Requisitar, por determinação do Governador, aos órgãos da Administração Pública do 

Poder Executivo, apoio e socorro nas atividades de defesa civil, em decorrência do disposto na alínea 

anterior. 

 

CAPÍTULO II 

DA METODOLOGIA DE INTEGRAÇÃO E COORDENAÇÃO 

 

Art. 3º  Na elaboração e execução dos planos de contingências para desastres, será 

empregada a metodologia do Sistema de Comando em Operações (SCO) como ferramenta gerencial para 

planejar, organizar, dirigir e controlar, de forma padronizada, a resposta aos desastres, situações críticas e 

de alta complexidade, além de estruturar a forma de organização e gerenciamento dos esforços 

individuais das agências, integrando os esforços dos órgãos públicos e da comunidade para fazer frente às 

adversidades. 

Art. 4º  O emprego da metodologia do SCO será no todo ou parte, em eventos iminentes ou 

atuais, de origem humana ou natural, previsíveis ou não, independentemente da complexidade ou 

dimensão. 

Art. 5º  Nas operações conjuntas, conforme a metodologia do SCO, deverá ocorrer a 

disponibilização dos profissionais, recursos logísticos e instalações de cada órgão, nos limites de suas 

atribuições e capacidades, sem prejuízo de sua autonomia, com vistas à cooperação na prevenção, 

preparação e resposta aos desastres; 

Art. 6º  Poderão ser utilizadas as seguintes estruturas de apoio e deliberação: 

I – Sala de Operações das Unidades do CBMMG; 

II – Centro Integrado de Atendimento e Despacho (CIAD); 

III – Central de Regulação dos SAMU Macrorregional; 

IV – Sala de Situação da Secretaria de Estado de Saúde;  

V – Centro Integrado de Comando e Controle – CICC; 

VI – Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde.     
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 Art. 7º  A designação do coordenador da operação de prevenção ou atendimento a desastres 

estará relacionada com a especificidade da operação, sendo observada a atuação de maior relevância, para 

que o órgão competente assuma a liderança situacional; 

 Art. 8º  A Coordenação do SCO poderá ser modificada ou compartilhada entre órgãos ou 

instâncias, de acordo com a sua especificidade, evolução do evento, e as competências institucionais. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO 

 

 Art. 9º  Para fins de melhor articulação das ações operacionais, será desenvolvido um 

programa de qualificação dos talentos humanos dos presentes órgãos e outros que compuserem o plano de 

prevenção, preparação e resposta aos desastres, composto por: 

 I – Cursos; 

 II – Seminários 

 III – Pequenos simulados (treinamento de habilidades pessoais); 

IV– Exercícios de mesa (tabletop); 

V – Exercícios funcionais (envolvendo parte da estrutura de resposta); 

VI – Exercício de grande escala (envolvendo toda a estrutura de resposta). 

Art. 10.  O planejamento e execução dos eventos citados no art. 9º e dos cursos citados no 

art. 12 ficarão a cargo da Diretoria de Ensino / Academia de Bombeiros Militar (CBMMG), da Escola de 

Defesa Civil (GMG), da Escola Estadual de Saúde (SES), os quais elaborarão Programa Integrado de 

Qualificação, de duração bienal; 

Art. 11.  Os eventos de qualificação deverão ser planejados e executados de forma 

conjunta, com turmas mistas e professores designados pelos órgãos envolvidos; 

Parágrafo único. Para atendimento de necessidade específica de treinamento de 

determinado órgão, o mesmo poderá realizar eventos de qualificação composto apenas pelo seu pessoal. 

Art. 12.  Ficam estabelecidos os seguintes cursos: 

I – Sistema de Comando em Operações (SCO); 

II – Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC); 

III – Socorro e Salvamento em Enchentes e Inundações (CSSEI); 

IV – Sistema de Classificação de Risco (Protocolo de Manchester); 
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V – Básico de Defesa Civil; 

VI – Emergências com Produtos Perigosos; 

VII – Resgate Básico; 

VIII – FDM – Fundamental Disaster Management 

IX – CPEHE – Curso Planejamento da Emergência Hospitalar Externa 

 

CAPÍTULO IV 

DOS NÍVEIS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS PLANOS DE CONTINGÊNCIAS DE 

DESASTRES 

 

  Art. 13.  Ficam estabelecidos os níveis local (município), regionais e estadual de 

planejamento e execução dos planos de contingências para desastres. 

 Art. 14.  São unidades componentes do NÍVEL LOCAL de planejamento e execução dos 

planos de contingências para desastres: 

 I – do Setor Saúde – Hospitais e Secretarias Municipais de Saúde; 

 II – do CBMMG – Pelotões, Companhias e Batalhões de Bombeiro Militar; 

 III – da Atividade de Defesa Civil – órgãos municipais pertencentes ao Sistema de 

Proteção e Defesa Civil.  

Parágrafo Único.  Os órgãos municipais pertencentes ao Setor Saúde e os pertencentes ao 

Sistema de Proteção e Defesa Civil deverão ser estimulados pelas unidades do nível regional e estadual, 

mencionadas nos artigos 15 e 16 desta Resolução a se integrarem às unidades locais do CBMMG, na 

elaboração e execução dos planos de contingências para desastres. 

 Art. 15.  São unidades componentes do NÍVEL REGIONAL de planejamento e execução 

dos planos de contingências para desastres: 

 I – da SES – Macrorregiões de Saúde; 

                       II- Consórcios Públicos - Os SAMUs Regionais do Estado 

 III – do CBMMG – Pelotões, Companhias e Batalhões de Bombeiro Militar; 

 III – da Coordenadoria Estadual de Defesa CIVIL (CEDEC) – Unidades Regionais de 

Defesa Civil.  

 Art. 16.  São unidades componentes do NÍVEL ESTADUAL de planejamento e execução 

dos planos de contingências para desastres:   
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 I – da SES – Coordenadoria de Urgência e Emergência; 

 II – do CBMMG – Comando Operacional de Bombeiros; 

 III – da CEDEC – Secretaria Executiva de Defesa Civil.  

 

CAPÍTULO V 

AÇÕES DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA A DESASTRES 

 

 Art. 17.  São ações de prevenção, preparação e resposta a desastres, a serem adotadas em 

NÍVEL LOCAL, dentre outras: 

 I – pelo Setor Saúde – Hospitais e Secretarias Municipais de Saúde:  

 a) exercício do poder de polícia administrativa de vigilância sanitária; 

 b) elaboração de grades assistenciais municipais regionalizadas e hierarquizadas de 

urgência e emergência; 

 c) elaboração de Planos Locais Integrados de Contingências, juntamente com as Unidades 

do CBMMG e as Unidades Municipais de Proteção e Defesa Civil e os SAMUs regionais, sediados no 

município ou subordinados aos órgãos citados acima;  

 II – pelas Unidades do CBMMG 

 a) exercício do poder de polícia, face aos riscos de incêndio e pânico; 

 b) atendimento de ocorrências de combate a incêndios, salvamento, atendimento pré-

hospitalar, produtos perigosos e defesa civil; 

 c) desdobramentos do planejamento do nível regional do CBMMG, referentes aos períodos 

de estiagem e chuvoso, e outras emergências;  

 d) elaboração de Planos Locais Integrados de Contingências, juntamente com as unidades 

municipais de Proteção e Defesa Civil e as unidades do setor saúde municipal; 

 e) elaboração de uma grade de pontos de apoio real e potencial em casos de emergências.  

 III – pelas Unidades Municipais de Proteção e Defesa Civil: 

 a) treinar a população em medidas de prevenção, evacuação e de atendimento básico de 

emergências; 

 b) atendimento às ocorrências de Defesa Civil, tais como desastres causados pelos períodos 

de estiagem e chuvoso; 
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 c) elaboração de Planos Locais Integrados de Contingências, juntamente com as unidades 

municipais do setor saúde as Unidades locais do CBMMG. 

 Art. 18.  São ações de prevenção, preparação e resposta a desastres, a serem adotadas em 

NÍVEL REGIONAL, dentre outras: 

 I – pelas Macrorregiões de Saúde – SAMUs regionais 

 a) exercício do poder de polícia administrativa de vigilância sanitária; 

 b) elaboração de grades assistenciais regionalizadas e hierarquizadas de urgência e 

emergência; 

 c) elaboração de Planos Regionais Integrados de Contingências, juntamente com as 

Unidades do CBMMG e as Unidades Municipais e Regionais de Proteção e Defesa Civil e os SAMUs 

regionais, sediadas na Macrorregião de Saúde; 

 d) acionamento da Força Estadual de Saúde, em comum acordo com o nível Estadual do 

SUS. 

 II – pelas Unidades do CBMMG: 

 a) exercício do poder de polícia, face aos riscos de incêndio e pânico; 

 b) atendimento de ocorrências de combate a incêndios, salvamento, atendimento pré-

hospitalar, produtos perigosos e defesa civil; 

 c) elaboração e execução dos planos operacionais sazonais internos de enfrentamento aos 

períodos de estiagem e da estação das chuvas;  

 d) elaboração de Planos Regionais / Locais Integrados de Contingências, juntamente com 

as Macrorregiões de Saúde e as Unidades Regionais e Municipais de Defesa Civil sediados na área de 

atuação do Batalhão. 

 III – pelas Unidades Regionais de Defesa Civil: 

 a) manter operacionalizados Depósitos Regionais de Defesa Civil, para assistência a 

vítimas de desastres; 

 b) atendimento às ocorrências que demandem ações de Defesa Civil, tais como desastres 

causados pelos períodos de estiagem e chuvoso; 

 c) elaboração de Planos Regionais / Locais Integrados de Contingências, juntamente com 

as Macrorregiões de Saúde e os Batalhões de Bombeiros Militar, sediados na região das Unidades 

Regionais de Defesa Civil. 
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Art. 19.  São ações de prevenção, preparação e resposta a desastres, a serem adotadas em 

NÍVEL ESTADUAL, dentre outras: 

 I – pela Secretaria de Estado da Saúde: 

 a) exercer as atribuições de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental; 

 b) manter os hospitais e os SAMU’s regionais em condições de atender às demandas 

previstas no Plano Estadual Integrado de Contingências; 

 c) elaborar, em conjunto com o CBMMG/COB e a Coordenadoria Estadual de Defesa 

Civil / CEDEC, Planos Estaduais Integrados de Contingências; 

 II – pelo CBMMG / Comando Operacional de Bombeiros: 

a) elaboração de Planos Estadual Integrado de Contingências, juntamente com a SES, a 

CEDEC e demais órgãos de Proteção e Defesa Civil; 

 b) manter as Unidades Operacionais de atuação estadual – Batalhão de Operações Aéreas -

BOA , Batalhão de Emergências Ambientais - BEMA, Canil do 1º e 8º Batalha de Bombeiros Militar -

BBM e Adjuntoria Ambiental, em condições permanentes de atendimento de ocorrências; 

 c) manter mobilizados e operacionalizados grupos específicos de intervenção: BREC e 

GSSEI. 

 III – pela CEDEC: 

 a) coordenar e articular o Sistema Estadual de Defesa Civil, nas ações de prevenção, 

preparação, socorro e reconstrução de áreas atingidas por desastres, em consonância com o Sistema 

Nacional de Defesa Civil; 

 b) requisitar, por determinação do Governador, aos órgãos da Administração Pública do 

Poder Executivo, apoio e socorro nas atividades de defesa civil. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS NÍVEIS DE COORDENAÇÃO 

 

Art. 20.  Serão responsáveis pelo desdobramento das presentes diretrizes, no âmbito de 

suas instituições e unidades, em consonância com os demais órgãos, nos níveis Local, Regional e 

Estadual, os seguintes órgãos e unidades: 

I – No nível local, deverão ser estimulados a adotar e desdobrar as presentes diretrizes os 

seguintes órgãos e Unidades: 
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a) do Setor Saúde: As Secretarias Municipais de Saúde, os Hospitais e o SAMU; 

b) do CBMMG: Os Comandantes de Batalhões, Companhias e Pelotões; 

c) da Defesa Civil: Os órgãos municipais componentes do Sistema de Proteção e Defesa 

Civil. 

II – Nível Regional: 

a) da Secretaria de Estado de Saúde: A Regulação Médica Regional e os SAMUs; 

b) do CBMMG: Os Comandantes de Batalhões de Bombeiros Militar; 

c) da Defesa Civil: As Unidades Regionais de Defesa Civil. 

III – Nível Estadual:  

a) da Secretaria de Estado da Saúde: A Coordenadoria de Urgência e Emergência; 

b) do CBMMG: O Comando Operacional de Bombeiros 

c) da Defesa Civil: A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 

Art. 21.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

 

Belo Horizonte, 30 de Novembro de 2012.  

 

 

Antônio Jorge de Souza Marques 

Secretário Estadual de Saúde e Gestor do SUS/MG 

 

 

Cel BM Sílvio Antônio De Oliveira Melo 

Comandante Geral do CBMMG  

 

 

Luis Carlos Dias Martins, Cel PM 

Chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil  

 


