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CMT OPERACIONAL

1 – FINALIDADE.
O  presente  plano  destina-se  à  orientação  e  condução  dos  trabalhos  relacionados  com  o  Emprego 

Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, referente as festividades  do círio de Nossa Senhor de Nazaré em 

Belém do Pará, assegurando, assim, uma coordenação e integração de todas as atividades que tenham influência nas 

operações planejadas dentro de sua missão específica,  tais como: serviços de prevenção contra incêndio,  salvamento, 

controle  de pânico e atendimento de socorros de urgência  e emergência.  Com esses  elementos combinados  visamos 

garantir a segurança do publico presente, cumprindo e fazendo cumprir as normas de segurança.

2 – REFERÊNCIAS.

• Constituição Federal;

• Constituição Estadual;

• Lei nº 5.731/92: Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar/PA;

• Portaria nº194 de 14 de abril de 2007 – Dispõe sobre o Conselho de Gestão Operacional

• Lei nº 5.088 de 19 de setembro de 1983;

• Lei nº 5.774 de 30 de novembro de 1993;

• Decreto Estadual nº 357 de 21 de agosto de 2007;

• Normas da  Associação Brasileira  de  Normas Técnicas-ABNT,  referente  as instalações  e  manutenções  dos 
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sistemas de proteção contra incêndio e controle de pânico;

• Regulamento técnico 01(REG/T 01); Regulamento técnico 03(REG/T 03); R-105, aprovado pelo decreto 3.665 

de 20 de novembro de 2000, Presidência da República;  referente à fiscalização de produtos controlados e 

explosivos, disciplina e realização de espetáculos pirotécnicos com utilização de fogos de artifícios e artefatos 

similares na presença de públicos;

• Diretriz Operacional do CBMPA;

3 – SITUAÇÃO.
A Igreja Católica Estado do Pará realiza no mês outubro, um dos maiores eventos tradicionais que, desde 

1793 é executado: o CÍRIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ. No início, não havia data fixa para o Círio, que poderia  

ocorrer nos meses de setembro, outubro ou novembro. Mas, a partir de 1901, por determinação do bispo Dom Francisco do 

Rêgo Maia, a procissão passou a ser realizada sempre no segundo domingo de outubro.

Realizado em Belém do Pará há mais de dois séculos, o Círio de Nazaré é uma das maiores e mais belas  

procissões católicas do Brasil e do mundo. Reúne, anualmente, cerca de dois milhões de romeiros numa caminhada de fé 

pelas ruas da capital do Estado, num espetáculo grandioso em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré.

No segundo domingo de outubro, a procissão sai da Catedral de Belém e segue até a Praça Santuário de 

Nazaré, onde a imagem da Virgem fica exposta para veneração dos fiéis durante 15 dias. O percurso é de 3,6 quilômetros e  

já chegou a ser percorrido em nove horas e quinze minutos, como ocorreu no ano de 2004, no mais longo Círio de toda a 

história. 

Na procissão, a Berlinda que carrega a imagem da Virgem de Nazaré é seguida por romeiros de Belém, do 

interior do Estado, de várias regiões do país e até do exterior. Em todo o percurso, os fiéis fazem manifestações de fé,  

enfeitam ruas e casas em homenagem à Santa. Por sua grandiosidade, o Círio de Belém foi registrado, em setembro de 

2004, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial.

Além  da  procissão  de  domingo,  o  Círio  agrega  várias  outras  manifestações  de  devoção,  como  a 

trasladação, a romaria fluvial e diversas outras peregrinações e romarias que ocorrem na quadra Nazarena.

4 – PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: MÊS DE OUTUBRO.

DIASS HORA EVENTO LOCAL
Sexta feira 07h30 Missa do Traslado Basílica Santuário
Sexta feira 09h00 Traslado Ananindeua/Marituba Basílica Santuário
Sabado 05h30 Romaria Rodoviária Ananindeua
Sabado 09h00 Romaria Fluvial Icoaraci
Sabado 11h30 Moto Romaria Pça.Pedro Teixeira
Sabado 12h30 Descida da Imagem Basílica Santuário
Sabado 16h30 Missa daTrasladação Colégio Gentil
Sabado 17h30 Trasladação Colégio Gentil
Domingo 05h00 Missa do Círio Catedral da Sé
Domingo 06h30 Círio Catedral da Sé

20h30 Programação Cultural/
Círio Musical Concha Acústica

08h00 Ciclo Romaria Praça Santuário

16h00 Chegada da Cruz Missionária/ Romaria 
da Juventude

Catedral /
Basílica Santuário

Aditamento ao BG nº 191 de 11OUT2012 –E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 3



08h00 Romaria das Crianças Praça Santuário
08h00 Procissão da Festa A definir

Domingo 22h00 Espetáculo Pirotécnico Praça Santuário
Segunda 07h00 Recírio Praça Santuário

 5 –EVENTOS, HÍPOTESES  E AÇÕES.

Dentre as  principais hipóteses de ocorrências adversas que poderão ocorrer antes, durante e após o 

término dos eventos temos:

5.1 - MISSA E TRANSLADO RODOVIÁRIO PARA ANANINDEUA E MARITUBA.

 HIPÓTESES AÇÃO

Princípio de incêndio na basílica e áreas do 
entorno

Vistoria prévia pela Diretoria de Serviço Técnico

Posicionar  bombeiros  de  prontidão  no  local  para  controle  do 
incêndio e de pânico
Posicionar  Viaturas  e  Motos  de  combate  a  incêndio  em  locais 
estratégicos.

Aglomeração de pessoas nas 11(onze) 
passarelas 

(ver anexo A)

Posicionar bombeiros de prontidão no local para controla o fluxo 
de pessoas nas passarelas evitando aglomeração e sobrecarga na 
mesma.

Vistoria  prévia  pela Diretoria  de Serviços Técnicos em conjunto 
com IML.

Solicitar  policiamento  a  Polícia  Militar  a  fim  de  dar  apoio  no 
isolamento e controle de fluxo de controle das passarelas. 

Mal súbito em pessoas
Acompanhar  com  viaturas  Resgate  e  Moto  resgate  para  dar 
atendimento pré-hospitalar as vítimas e transportar-las a Unidade 
de Saúde mais próxima.
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Acidentes automobilísticos

Acompanhamento do translado com Viaturas e Motos de resgate 
para atendimento e/ou encaminhamento imediato.

Acionamento da aeronave junto ao Grupamento Aéreo, em caso 
de acidentes graves que necessite de transporte urgente.

Acidente com fogos de artifício

A Diretoria de Serviços Técnicos Identificar e vistoriar os locais de 
queima de fogos, autorizando ou interditando 

Fazer  prevenção  com  as  viaturas  de  Incêndio  e  Resgate  para 
atendimento  e/ou  encaminhamento  imediato,  caso  ocorra 
acidente.

Colapso estrutural das passarelas

Vistoria prévia para identificação das condições de utilização das 
passarelas pela Diretoria de Serviço Técnico em conjunto com o 
Instituto Médico Legal emitindo o Laudo.
Caso a passarela não tenha condições de utilização deverão ser 
interditadas e isoladas.
Posicionar  Bombeiros  e  Policiais  Militares  para  guarnecer  a 
interdição do local.

Obstrução de via proveniente de sinistros

Deslocar  as  viaturas  de  incêndio  e  resgate  para  atuação  no 
sinistro.

O Comandante da Operação BM em conjunto com outros órgãos e 
a Diretoria da festa tomarão a decisão para desviar o percurso do 
traslado.

Incêndio em veículo

Posicionar  as  motos  incêndio  para  acompanhar  a  romaria  e 
combate imediato do incêndio
Posicionar viaturas de Incêndio em pontos críticos

5.1.1 - PODER OPERACIONAL:

Comandante: Um Oficial Superior

Apoio: Cinco oficiais intermediários e/ou subalternos;

Praças: Noventa e nove Praças 

Equipamentos: De salvamento, Incêndio, pré-hospitalar, rádios de comunicação, de isolamento e 

contenção.

VTR’s: 02 Viaturas de salvamento, 02 Incêndio, 03 Resgate e 04 motos.

Unidade de Apoio: 3º GBM, CFAE, 1º SGBM, 2º GBS/GSE, 11º SGBM;

Órgãos de apoio: Polícia Militar, Polícia Civil, DETRAN, Polícia rodoviária Federal, Cruz Vermelha, 

SAMU, Órgãos municipais de trânsito, GRAESP, Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves.

5.1.2 – ATRIBUIÇÕES

a) DO COMANDANTE DA PREVENÇÃO:

• Atuar junto a Coordenação geral do evento para tomada de decisões;

• Orientar os militares quanto aos procedimentos durante o evento;

• Deslocar todo efetivo para o local do evento somente após a retirada das faltas;

• Fiscalizar queima de fogos;
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• Desmobilizar a operação em seu término;

• Manter contato com a sala de situação em caso de sinistro solicitando apoio necessário;

• Tomar as decisões até seu limite de competência.

b) EQUIPE DE SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

• Fazer isolamento de área sinistrada;

• Fazer o resgate de vítimas;

• Fazer  o  atendimento  pré-hospitalar  de  vítimas,  imobilizando-as  e  transportá-las  para 

Unidades de atendimento de urgência mais próximo;

• Dar suporte as equipes de incêndio;

• Atender as determinações do Comandante da prevenção.

c) EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO

• Fazer prevenção em locais definidos de queima de fogos;

• Fazer o combate de sinistros de incêndios;

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

• Dar suporte as outras guarnições.

d) EQUIPE DE PREVENÇÃO NAS PASSARELAS

• Fazer o isolamento das passarelas durante a passagem das romarias;

• Fazer interdição das passarelas sem condição de uso;

• Controlar fluxo de pessoas;

• Não permitir aglomeração de pessoas nas passarelas;

• Solicitar apoio da Polícia Militar no isolamento das passarelas.

e) EQUIPE DE VISTORIA TÉCNICA DO CBMPA

• Fazer vistoria prévia em todas as passarelas, para verificar a situação de condição de uso;

• Informar com antecedência ao Comando Operacional a situação das passarelas;

• Informar o Comando Operacional quais passarelas precisam de interdição parcial ou total;

• Montar equipe de prevenção durante a romaria;

• Fazer fiscalização prévia em locais de queima de fogos informando ao Comando Operacional os 

locais das mesmas;

• Fazer fiscalização prévia nas estruturas provisórias montadas de palcos e arquibancadas;
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• Fazer o recolhimento de fogos e arquibancadas clandestinas apreendendo-as;

5.2. ROMARIA RODOVIÁRIA E MISSA NO TRAPICHE DE ICOARACI:

EVENTOS / HIPÓTESES AÇÃO

Acidentes automobilísticos Acompanhamento do traslado com Viaturas e Motos de resgate 
para atendimento e/ou encaminhamento imediato.

Acidente com fogos de artifício

Identificar e vistoriar os locais de queima de fogos.

Acompanhamento  do  traslado  com  motos-resgate  e  VTR’s 
Resgates para atendimento e/ou encaminhamento imediato, caso 
ocorra acidente.
Acompanhamento do traslado com motos-incêndio para ações de 
combate.

Colapso estrutural das passarelas

Vistoria prévia para identificação das condições de utilização das 
passarelas e/ou solicitar emissão de laudo estrutural dos órgãos 
competentes.
Caso a passarela não tenha condições de utilização deverão ser 
tomadas as providências cabíveis
Controle de acesso de público.

Transportar as vítimas aos hospitais credenciados mais próximos.

Acionar a defesa civil estadual para a coordenação e mobilização 
dos órgãos.

Tumulto de grande intensidade
Posicionar  bombeiros  de  prontidão  no  local  para  contornar  a 
situação,  orientar  e  manter  a  ordem  a  fim  de  manter  a 
continuidade do evento ou indicar as rotas de saídas ao público.

Obstrução de via Posicionar as viaturas de combate a incêndio e resgate próximo 
ao sinistro.

Risco de colapso estrutural do trapiche de 
Icoaraci

Isolamento de acesso;
Desvio da atracação da embarcação que irá conduzir a imagem 
para um outro Porto conforme entendimento junto com a Marinha 
do Brasil;
Condução de vítimas;
Vistoria prévia.
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Risco de queda do palco da celebração da 
missa

Controle de aglomeração de pessoas no em torno;
Vistoria prévia da estrutura;
Condução de vítimas

Mal súbito Atendimento pré-hospitalar;
Condução das vítimas para Unidades de saúde mais próxima.

Incêndio em veículo
Posicionar  as  motos  incêndio  para  acompanhar  a  romaria  e 
combate imediato do incêndio
Posicionar viaturas de Incêndio em pontos críticos

5.2.1 - PODER OPERACIONAL:

Comandante: Dois Oficiais Superiores

Apoio: Três Oficiais intermediários e/ou subalternos;

Praças: Setenta e oito Praças;

Equipamentos: De salvamento, Incêndio, pré hospitalar, rádios de comunicação, de isolamento e 

contenção.

VTR’s: 02 Viaturas de salvamento, 02 Incêndio, 03 Resgate e 04 motos.

Unidade de Apoio: 3º GBM, CFAE, 1º SGBM, 2º GBS/GSE, 11º SGBM, 2º SGBM, 5ª SBM;

Órgãos de apoio: Polícia Militar, Polícia Civil, DETRAN, Polícia rodoviária Federal, Cruz Vermelha, 

SAMU, Órgãos municipais de trânsito, GRAESP, Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves.

5.2.2 – ATRIBUIÇÕES

a) DO COMANDANTE DA PREVENÇÃO:

• Atuar junto a Coordenação geral do evento para tomada de decisões;

• Orientar os militares quanto aos procedimentos durante o evento;

• Deslocar todo efetivo para o local do evento somente após a retirada das faltas;

• Fiscalizar queima de fogos;

• Desmobilizar a operação em seu término;

• Manter contato com a sala de situação em caso de sinistro solicitando apoio necessário;

• Tomar as decisões até seu limite de competência;

• Controlar o fluxo de pessoas no trapiche;

• Dar suporte de segurança durante a missa.

b) EQUIPE DE SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

• Fazer isolamento de área sinistrada;

• Fazer o resgate de vítimas;

• Fazer  o  atendimento  pré-hospitalar  de  vítimas,  imobilizando-as  e  transportá-las  para 

Unidades de atendimento de urgência mais próximo;

• Dar suporte as equipes de incêndio;
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• Atender as determinações do Comandante da prevenção.

c) EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO

• Fazer prevenção em locais definidos de queima de fogos;

• Fazer o combate de sinistros de incêndios;

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

• Dar suporte as outras guarnições.

d) EQUIPE DE PREVENÇÃO NAS PASSARELAS

• Fazer o isolamento das passarelas durante a passagem das romarias;

• Fazer interdição das passarelas sem condição de uso;

• Controlar fluxo de pessoas;

• Não permitir aglomeração de pessoas nas passarelas;

• Solicitar apoio da Polícia Militar no isolamento das passarelas.

e) EQUIPE DE VISTORIA TÉCNICA DO CBMPA

• Fazer vistoria prévia em todas as passarelas, para verificar a situação de condição de uso;

• Informar com antecedência ao Comando Operacional a situação das passarelas;

• Informar o Comando Operacional quais passarelas precisam de interdição parcial ou total;

• Montar equipe de prevenção durante a romaria;

• Fazer fiscalização prévia em locais de queima de fogos informando ao Comando Operacional os 

locais das mesmas;

• Fazer fiscalização prévia nas estruturas provisórias montadas de palcos e arquibancadas;

• Fazer o recolhimento de fogos e arquibancadas clandestinas apreendendo-as;

• Fazer vistoria prévia no trapiche e no palco da realização da missa.

5.3 - ROMARIA FLUVIAL:
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EVENTOS / HIPÓTESES AÇÕES

Afogamento

- Colocar Guarda-vidas de prontidão nas maiores embarcações coletivas;
- Dispor de todas as embarcações dos Bombeiros acompanhando a romaria 
com guarda-vidas e mergulhadores;
- Resgatar às vitimas da água e fazer o atendimento pré-hospitalar e conduzir 
ao hospital mais próximo;
- Solicitar a Capitania dos Portos a relação de embarcações;
- Identificar o local do naufrágio;
- Plano de chamada de mergulhadores;
-  Dispor  nas  embarcações  do CBMPA,  bombas portáteis  para  combate a 
incêndios;
- Dispor de todos os equipamentos de salvamento aquático na operação;
- Identificar a embarcação;
- Levantar o número de pessoas naufragadas.

Incêndio em embarcação

Naufrágio

Queima de fogos - Fazer vistoria e fiscalização prévia 
- Apreender fogos de queima clandestina

5.3.1 - PODER OPERACIONAL:

Comandante: um Oficial Superior;

Apoio: 05 Oficiais intermediários e/ou subalternos;

Praças: 44 militares;

VTR’s: 11 viaturas (01 aeronave, 03 flex-boats, 05 lanchas, 02 jet-sky).

Posto de atendimento: 02

 01(um) localizado no trapiche do GMAF para atendimento pré-hospitalar composto por 03(três) 

socorristas e uma resgate com guarnição;

01 (um) localizado na orla do ver-o-rio par atendimento pré – hospitalar composto por 03(três) 

socorristas com guarnição  

Unidade de Apoio: 3º GBM, CFAE, 1º SGBM, 2º GBS/GSE, 11º SGBM, 2º SGBM, 5ª SBM;

Órgãos  de apoio:  Marinha  do  Brasil,  Polícia  Militar,  Polícia  Civil,  DETRAN,  Polícia  rodoviária 

Federal, Cruz Vermelha, SAMU, Órgãos municipais de trânsito, GRAESP, Instituto de Perícias Científicas Renato 

Chaves.
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5.3.2 – ATRIBUIÇÕES 

a) DO COMANDANTE DA PREVENÇÃO:

• Atuar junto a Coordenação geral do evento para tomada de decisões;

• Orientar os militares quanto aos procedimentos durante o evento;

• Deslocar todo efetivo para o local do evento somente após a retirada das faltas;

• Desmobilizar a operação em seu término;

• Manter contato com a sala de situação em caso de sinistro solicitando apoio necessário;

• Tomar as decisões até seu limite de competência;

• Manter contato com a embarcação do comando da Marinha caso necessite de apoio;

• Dar suporte na segurança na embarcação de transporte do Governador do Estado;

b) EQUIPE DE SALVAMENTO AQUÁTICO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

• Fazer o resgate de vítimas;

• Fazer o atendimento pré-hospitalar de vítimas, imobilizando-as e transportá-las para os 

postos de atendimento do CBMPA, localizado no trapiche do GMAF ou na orla do VER-

O-RIO;

• Transportar as vítimas do posto de atendimento do CBMPA ao hospital mais próximo;

• Fazer resgate em caso de naufrágio e transportar para o trapiche do GMAF;

• Dar segurança com embarcações na orla da escadinha do cais do porto e do trapiche de 

Icoaraci;

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

• Dar segurança com Guarda-vidas no trapiche de Icoaraci e na Estação das Docas.

c) EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO

• Fazer prevenção em locais definidos de queima de fogos;

• Fazer o combate de sinistros de incêndios;

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

• Dar suporte as outras guarnições.

d) EQUIPE DE VISTORIA TÉCNICA DO CBMPA

• Fazer vistoria prévia nos locais de queima de fogos já identificados;

• Informar com antecedência ao Comando Operacional a situação de cada local;
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• Informar o Comando Operacional quais locais precisam de interdição do Corpo de Bombeiros

• Montar equipe de prevenção durante a romaria;

• Fazer o recolhimento de fogos clandestinos apreendendo-os;

5.4 MOTOROMARIA:

EVENTOS / HIPÓTESES AÇÃO

Acidentes automobilísticos Acompanhamento do traslado com Viaturas e Motos de resgate 
para atendimento e/ou encaminhamento imediato.

Acidente com fogos de artifício

Identificar e vistoriar os locais de queima de fogos.

Acompanhamento  do  traslado  com  motos-resgate  e  VTR’s 
Resgates para atendimento e/ou encaminhamento imediato, caso 
ocorra acidente.
Acompanhamento do traslado com motos-incêndio para ações de 
combate.

Risco de Incêndio em veículos
Posicionar  as  moto  incêndio  para  acompanhar  a  romaria  e 
combate imediato do incêndio
Posicionar viaturas de Incêndio em pontos críticos

Risco de tumulto de grande intensidade de 
pessoas

Posicionar  bombeiros  de  prontidão  no  local  para  contornar  a 
situação,  orientar  e  manter  a  ordem  a  fim  de  manter  a 
continuidade do evento ou indicar as rotas de saídas ao público.

Mal súbito Posicionar as viaturas de resgate no percurso da Romaria para 
atendimento imediato.

5.4.1 - PODER OPERACIONAL:

Comandante: Um Oficial Superior

Apoio: Um Oficial intermediários e/ou subalternos;

Praças: 25 Praças;

Equipamentos: De salvamento, Incêndio, pré- hospitalar, rádios de comunicação, de isolamento e 

contenção.

VTR’s: 01 Viaturas de salvamento, 02 Incêndio, 04 Resgate e 02 motos.
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Unidade de Apoio: 3º GBM, CFAE, 1º SGBM, 2º GBS/GSE, 11º SGBM, 2º SGBM, 5ª SBM;

Órgãos de apoio: Polícia Militar, Polícia Civil, DETRAN, Polícia rodoviária Federal, Cruz Vermelha, 

SAMU, Órgãos municipais de trânsito, GRAESP, Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves.

5.4.2 – ATRIBUIÇÕES 

a) DO COMANDANTE DA PREVENÇÃO:

• Atuar junto a Coordenação geral do evento para tomada de decisões;

• Orientar os militares quanto aos procedimentos durante o evento;

• Deslocar todo efetivo para o local do evento somente após a retirada das faltas;

• Desmobilizar a operação em seu término;

• Manter contato com a sala de situação em caso de sinistro solicitando apoio necessário;

• Tomar as decisões até seu limite de competência;

• Dar suporte na segurança das motos;

b) EQUIPE DE SALVAMENTO TERRESTRE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

• Fazer o resgate de vítimas;

• Fazer o atendimento pré-hospitalar de vítimas, imobilizando-as e transportá-las para os 

postos de atendimento do CBMPA ou Hospital mais próximo

• Dar segurança as pessoas que estão na Romaria 

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

c) EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO

• Fazer prevenção em locais definidos de queima de fogos;

• Fazer o combate de sinistros de incêndios;

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

• Dar suporte as outras guarnições.

d) EQUIPE DE VISTORIA TÉCNICA DO CBMPA

• Fazer vistoria prévia nos locais de queima de fogos já identificados;

• Informar com antecedência ao Comando Operacional a situação de cada local;

• Informar  o  Comando  Operacional  quais  locais  precisam  de  interdição  do  Corpo  de 
Bombeiros
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• Montar equipe de prevenção durante a romaria;

• Fazer o recolhimento de fogos clandestinos apreendendo-os;

• Verificar arquibancadas clandestinas;

5.5 - DESCIDA DA IMAGEM E MISSA DA TRASLADAÇÃO:

EVENTOS / HIPÓTESES AÇÃO

Mal súbito em pessoas

Posicionar  bombeiros  de  prontidão  em  ponto  estratégico  para 
prestar atendimento imediato.
Posicionar Viaturas e Motos de resgate para o suporte às vítimas e 
o deslocamento destas até uma unidade de saúde mais próximo.

Acidente com fogos de artifício

Identificar e vistoriar os locais de queima de fogos.

Posicionar Viaturas e Motos de resgate para o suporte às vítimas e 
o deslocamento destas até uma unidade de saúde mais próximo.

Posicionamento de motos-incêndio para ações de combate.

Tumulto generalizado
Posicionar  bombeiros  de  prontidão  no  local  para  controlar  a 
situação, orientar e manter a ordem a fim de dar continuidade ao 
evento ou, ainda, indicar as rotas de saídas ao público.

5.5.1 - Poder operacional:

Comandante: um Sargento;
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Apoio: Quatro militares;

VTR’s: 01 viatura Resgate.

Unidade de Apoio: 2º GBS/GSE, 

Órgãos de apoio: Polícia Militar, Polícia Civil, DETRAN, Polícia rodoviária Federal, Cruz Vermelha, 

SAMU, Órgãos municipais de trânsito, GRAESP, Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves.

5.5.2 – ATRIBUIÇÕES 

a) DO COMANDANTE DA PREVENÇÃO:

• Atuar junto a Coordenação geral do evento para tomada de decisões;

• Orientar os militares quanto aos procedimentos durante o evento;

• Deslocar todo efetivo para o local do evento somente após a retirada das faltas;

• Desmobilizar a operação em seu término;

• Manter contato com a sala de situação em caso de sinistro solicitando apoio necessário;

• Tomar as decisões até seu limite de competência;

• Dar suporte na segurança das motos;

b) EQUIPE DE SALVAMENTO TERRESTRE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

• Fazer o resgate de vítimas;

• Fazer o atendimento pré-hospitalar de vítimas, imobilizando-as e transportá-las para os 

postos de atendimento do CBMPA ou Hospital mais próximo

• Dar segurança as pessoas que estão na Romaria 

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

c) EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO

• Fazer prevenção em locais definidos de queima de fogos;

• Fazer o combate de sinistros de incêndios;

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

• Dar suporte as outras guarnições.

d) EQUIPE DE VISTORIA TÉCNICA DO CBMPA

• Fazer vistoria prévia nos locais de queima de fogos já identificados;

• Informar com antecedência ao Comando Operacional a situação de cada local;

• Informar o Comando Operacional quais locais precisam de interdição do Corpo de Bombeiros

• Montar equipe de prevenção durante a romaria;
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• Fazer o recolhimento de fogos clandestinos apreendendo-os;

• Verificar arquibancadas clandestinas.

5.6 TRASLADAÇÃO:

EVENTOS / HIPÓTESES AÇÃO

Mal súbito em pessoas

Posicionar  bombeiros  de  prontidão  em  ponto  estratégico  para 
prestar atendimento imediato.
Posicionar  Viaturas  e  Motos  de  resgate  ao  longo  do  trajeto  e 
acompanhando  a  procissão  para  o  suporte  às  vítimas  e  o 
deslocamento destas até uma unidade de saúde mais próximo.

Acidente com fogos de artifício

Identificar e vistoriar os locais de queima de fogos.

Acompanhamento  do  traslado  com  motos-resgate  e  VTR’s 
Resgates para atendimento e/ou encaminhamento imediato, caso 
ocorra acidente.
Acompanhamento do traslado com motos-incêndio para ações de 
combate.

Colapso estrutural das arquibancadas e 
praticáveis

Vistoria prévia para identificação das condições de utilização das 
arquibancadas e praticáveis.
Caso a estrutura não tenha condições de utilização deverão ser 
tomadas as providências cabíveis.
Controle de acesso de público.
Transportar as vítimas aos hospitais credenciados mais próximos.

Tumulto de grande intensidade
Posicionar  bombeiros  de  prontidão  ao  longo  do  trajeto  para 
contornar a situação, orientar e manter a ordem a fim de manter a 
continuidade do evento ou indicar as rotas de saídas ao público.
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Obstrução de via Posicionar as viaturas de combate a incêndio e resgate próximo ao 
sinistro.

Princípio de incêndio ao longo do trajeto Posicionar viaturas e motos de combate a incêndio ao longo do 
trajeto da romaria nas vias vicinais.

5.6.1 - PODER OPERACIONAL:

Comandante: Um Oficial Superior

Apoio: Oito Oficiais Superiores e onze Oficiais intermediários e/ou subalternos;

Praças: 181 Praças;

Equipamentos: De salvamento, Incêndio, pré- hospitalar, rádios de comunicação, de isolamento e 

contenção.

VTR’s: 01 Viatura de salvamento, 05 Incêndio, 04 Resgate e 02 motos, 01 caminhão Baú e 02 

ônibus ou micro-ônibus.

Unidade de Apoio: COP, Ajudância Geral, 1º GBS, 2º GBS/GSE 1º GBM, 3º GBM, 12º GBM, 1º 

SGBM, 2º SGBM, 6º SGBM, 7º SGBM, 11º SGBM,  1ª SBM, 5ª SBM; DST/CAT, POLIBOM e CFAE,.

Órgãos de apoio: Polícia Militar, Polícia Civil, DETRAN, Polícia rodoviária Federal, Cruz Vermelha, 

SAMU, Órgãos municipais de trânsito, GRAESP, Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves.

5.6.2 – ATRIBUIÇÕES 

a) DO COMANDANTE DA PREVENÇÃO:

• Atuar junto a Coordenação geral do evento para tomada de decisões;

• Orientar os militares quanto aos procedimentos durante o evento;

• Deslocar todo efetivo para o local do evento somente após a retirada das faltas;

• Desmobilizar a operação em seu término;

• Manter contato com a sala de situação em caso de sinistro solicitando apoio necessário;

• Tomar as decisões até seu limite de competência;

b) EQUIPE DE SALVAMENTO TERRESTRE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

• Fazer o resgate de vítimas;

• Fazer o atendimento pré-hospitalar de vítimas, imobilizando-as e transportá-las para os 

postos de atendimento do CBMPA ou Hospital mais próximo

• Dar segurança as pessoas que estão na Romaria 

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

c) EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO

• Fazer prevenção em locais definidos de queima de fogos;

• Fazer o combate de sinistros de incêndios;
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• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

• Dar suporte as outras guarnições.

d) EQUIPE DE VISTORIA TÉCNICA DO CBMPA

• Fazer vistoria prévia nos locais de queima de fogos já identificados;

• Informar com antecedência ao Comando Operacional a situação de cada local;

• Informar o Comando Operacional quais locais precisam de interdição do Corpo de Bombeiros

• Montar equipe de prevenção durante a romaria;

• Fazer o recolhimento de fogos clandestinos apreendendo-os;

• Verificar arquibancadas clandestinas;

•

5.7 - MISSA DO CÍRIO:

EVENTOS / HIPÓTESES AÇÃO

Princípio de incêndio na Catedral e áreas do 
entorno

Vistoria prévia

Posicionar  bombeiros  de  prontidão  no  local  para  controle  do 
incêndio e de pânico
Posicionar  Viaturas  e  Motos  de  combate  a  incêndio  em  locais 
estratégicos.

Mal súbito em pessoas Posicionar  bombeiros  de  prontidão  para  prestar  atendimento 
imediato.
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Posicionar Viaturas e Motos de resgate para o suporte às vítimas e 
o deslocamento destas até uma unidade de saúde mais próximo.

Acidente com fogos de artifício

Identificar e vistoriar os locais de queima de fogos.

Posicionar Viaturas e Motos de resgate para o suporte às vítimas e 
o deslocamento destas até uma unidade de saúde mais próximo.

Posicionamento de motos-incêndio para ações de combate.

Tumulto de grande intensidade
Posicionar  bombeiros  de  prontidão  no  local  para  controlar  a 
situação, orientar e manter a ordem a fim de dar continuidade ao 
evento ou, ainda, indicar as rotas de saídas ao público.

5.7.1 - PODER OPERACIONAL

Comandante: Um Oficial Superior

Apoio: Nove Oficiais Superiores e vinte e cinco intermediários e/ou subalternos;

Praças: 275 Praças;

Equipamentos: De salvamento, Incêndio, pré- hospitalar, rádios de comunicação, de isolamento e 

contenção.

VTR’s: 01 Viaturas de salvamento, 06 Incêndio, 05 Resgate, 02 motos e 01 caminhão Baú.

Unidade de Apoio: COP, Ajudância Geral,  1º GBS, 2º GBS/GSE 1º GBM, 3º GBM, 12º GBM, 

GMAF, 1º SGBM, 2º SGBM, 6º SGBM, 7º SGBM, 11º SGBM,  1ª SBM, 5ª SBM; DST/CAT, POLIBOM,CFAE,.

Órgãos de apoio: Polícia Militar, Polícia Civil, DETRAN, Polícia rodoviária Federal, Cruz Vermelha, 

SAMU, Órgãos municipais de trânsito, GRAESP, Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves.

5.7.2 – ATRIBUIÇÕES 

a) DO COMANDANTE DA PREVENÇÃO:

• Atuar junto a Coordenação geral do evento para tomada de decisões;

• Orientar os militares quanto aos procedimentos durante o evento;

• Deslocar todo efetivo para o local do evento somente após a retirada das faltas;

• Desmobilizar a operação em seu término;

•

• Manter contato com a sala de situação em caso de sinistro solicitando apoio necessário;

• Tomar as decisões até seu limite de competência;

b) EQUIPE DE SALVAMENTO TERRESTRE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

• Fazer o resgate de vítimas;

• Fazer o atendimento pré-hospitalar de vítimas, imobilizando-as e transportá-las para os 

postos de atendimento do CBMPA ou Hospital mais próximo
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• Dar segurança as pessoas que estão na Romaria 

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

c) EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO

• Fazer prevenção em locais definidos de queima de fogos;

• Fazer o combate de sinistros de incêndios;

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

• Dar suporte as outras guarnições.

d) EQUIPE DE VISTORIA TÉCNICA DO CBMPA

• Fazer vistoria prévia nos locais de queima de fogos já identificados;

• Informar com antecedência ao Comando Operacional a situação de cada local;

• Informar o Comando Operacional quais locais precisam de interdição do Corpo de Bombeiros

• Montar equipe de prevenção durante a romaria;

• Fazer o recolhimento de fogos clandestinos apreendendo-os;

• Verificar arquibancadas clandestina;

5.8 CÍRIO:
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EVENTOS / HIPÓTESES AÇÃO

Mal súbito em pessoas

Posicionar  bombeiros  de  prontidão  em  ponto  estratégico  para 
prestar atendimento imediato.
Posicionar  Viaturas  e  Motos  de  resgate  ao  longo  do  trajeto  e 
acompanhando  a  procissão  para  o  suporte  às  vítimas  e  o 
deslocamento destas até uma unidade de saúde mais próximo.

Acidente com fogos de artifício

Identificar e vistoriar os locais de queima de fogos.

Acompanhamento  do  traslado  com  motos-resgate  e  VTR’s 
Resgates para atendimento e/ou encaminhamento imediato, caso 
ocorra acidente.
Acompanhamento do traslado com motos-incêndio para ações de 
combate.

Colapso estrutural das arquibancadas e 
praticáveis

Vistoria prévia para identificação das condições de utilização das 
arquibancadas e praticáveis.
Caso a estrutura não tenha condições de utilização deverão ser 
tomadas as providências cabíveis.
Controle de acesso de público.
Transportar as vítimas aos hospitais credenciados mais próximos.

Tumulto de grande intensidade
Posicionar  bombeiros  de  prontidão  ao  longo  do  trajeto  para 
contornar a situação, orientar e manter a ordem a fim de manter a 
continuidade do evento ou indicar as rotas de saídas ao público.

Obstrução de via Posicionar as viaturas de combate a incêndio e resgate próximo ao 
sinistro.

Princípio de incêndio ao longo do trajeto Posicionar viaturas e motos de combate a incêndio ao longo do 
trajeto da romaria nas vias vicinais.

5.8.1 - PODER OPERACIONAL

Comandante: Um Oficial Superior

Apoio: Nove Oficiais Superiores e vinte e cinco intermediários e/ou subalternos;

Praças: 275 Praças;

Equipamentos: De salvamento, Incêndio, pré- hospitalar, rádio de comunicação, de isolamento e 

contenção.

VTR’s: 01 Viatura de salvamento, 06 Incêndio, 05 Resgate, 02 motos e 01 caminhão Baú.

Unidade de Apoio: COP, Ajudância Geral,  1º GBS, 2º GBS/GSE 1º GBM, 3º GBM, 12º GBM, 

GMAF, 1º SGBM, 2º SGBM, 6º SGBM, 7º SGBM, 11º SGBM,  1ª SBM, 5ª SBM; DST/CAT, POLIBOM,CFAE.

Órgãos de apoio: Polícia Militar, Polícia Civil, DETRAN, Polícia rodoviária Federal, Cruz Vermelha, 

SAMU, Órgãos municipais de trânsito, GRAESP, Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves.

5.8.2 – ATRIBUIÇÕES 

a) DO COMANDANTE DA PREVENÇÃO:

• Atuar junto a Coordenação geral do evento para tomada de decisões;

• Orientar os militares quanto aos procedimentos durante o evento;

• Deslocar todo efetivo para o local do evento somente após a retirada das faltas;

• Desmobilizar a operação em seu término;
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• Manter contato com a sala de situação em caso de sinistro solicitando apoio necessário;

• Tomar as decisões até seu limite de competência;

b) EQUIPE DE SALVAMENTO TERRESTRE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

• Fazer o resgate de vítimas;

• Fazer o atendimento pré-hospitalar de vítimas, imobilizando-as e transportá-las para os 

postos de atendimento do CBMPA ou Hospital mais próximo

• Dar segurança as pessoas que estão na Romaria 

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

c) EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO

• Fazer prevenção em locais definidos de queima de fogos;

• Fazer o combate de sinistros de incêndios;

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

• Dar suporte as outras guarnições.

d) EQUIPE DE VISTORIA TÉCNICA DO CBMPA

• Fazer vistoria prévia nos locais de queima de fogos já identificados;

• Informar com antecedência ao Comando Operacional a situação de cada local;

• Informar o Comando Operacional quais locais precisam de interdição do Corpo de Bombeiros

• Montar equipe de prevenção durante a romaria;

• Fazer o recolhimento de fogos clandestinos apreendendo-os;

• Verificar arquibancadas clandestinas;

5.9 PROGRAMAÇÕES CULTURAIS:
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EVENTOS / HIPÓTESES AÇÃO

Mal súbito em pessoas

Posicionar  bombeiros  de  prontidão  para  prestar  atendimento 
imediato.
Posicionar Viaturas e Motos de resgate para o suporte às vítimas e 
o deslocamento destas até uma unidade de saúde mais próximo.

Tumulto de grande intensidade
Posicionar  bombeiros  de  prontidão  no  local  para  controlar  a 
situação, orientar e manter a ordem a fim de dar continuidade ao 
evento ou, ainda, indicar as rotas de saídas ao público.

5.9.1 - PODER OPERACIONAL 

Comandante: Um Oficial intermediário

Praças: 12 Praças;

Equipamentos: De salvamento, Incêndio, pré- hospitalar, rádios de comunicação, de isolamento e 

contenção.

VTR’s: 01 Viatura de Incêndio, 01 Resgate e 01 Micro-ônibus.

Unidade de Apoio: COP, Ajudância Geral,  1º GBS, 2º GBS/GSE 1º GBM, 3º GBM, GMAF, 1º  

SGBM, 2º SGBM, 7º SGBM, 11º SGBM, 5ª SBM; DST/CAT, POLIBOM, CFAE.

 Órgãos  de  apoio:  Polícia  Militar,  Polícia  Civil,  DETRAN,  Polícia  rodoviária  Federal,  Cruz 

Vermelha, SAMU, Órgãos municipais de trânsito, GRAESP, Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves.

5.9.2 – ATRIBUIÇÕES 

a) DO COMANDANTE DA PREVENÇÃO:

• Atuar junto a Coordenação geral do evento para tomada de decisões;

• Orientar os militares quanto aos procedimentos durante o evento;

• Deslocar todo efetivo para o local do evento somente após a retirada das faltas;

• Desmobilizar a operação em seu término;

• Manter contato com a sala de situação em caso de sinistro solicitando apoio necessário;

• Tomar as decisões até seu limite de competência;
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b) EQUIPE DE SALVAMENTO TERRESTRE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

• Fazer o resgate de vítimas;

• Fazer o atendimento pré-hospitalar de vítimas, imobilizando-as e transportá-las para os 

postos de atendimento do CBMPA ou Hospital mais próximo

• Dar segurança as pessoas que estão no Parque Ita e Centro Arquitetônico de Nazaré

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

c) EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO

• Fazer prevenção em locais definidos de queima de fogos;

• Fazer o combate de sinistros de incêndios;

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

• Dar suporte as outras guarnições.

5.10 CICLOROMARIA:

EVENTOS / HIPÓTESES AÇÃO

Acidentes com ciclistas Acompanhamento do translado com Viaturas e Motos de resgate 
para atendimento e/ou encaminhamento imediato.

Mal súbito em pessoas

Posicionar  bombeiros  de  prontidão  em  ponto  estratégico  para 
prestar atendimento imediato.
Posicionar Viaturas e Motos de resgate para o suporte às vítimas e 
o deslocamento destas até uma unidade de saúde mais próximo.

Obstrução de via Posicionar  as  viaturas  de  combate  a  incêndio  e  resgate 
estrategicamente próximo ao sinistro.

Tumulto de grande intensidade
Posicionar  bombeiros  de  prontidão  no  local  para  controlar  a 
situação, orientar e manter a ordem a fim de dar continuidade ao 
evento ou, ainda, indicar as rotas de saídas ao público.

5.10.1 - PODER OPERACIONAL 

Comandante: Um Oficial Intermediário
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Apoio: 01 Oficial subalterno

Praças: 20 Praças;

Equipamentos: De salvamento, Incêndio, pré- hospitalar, rádios de comunicação, de isolamento e 

contenção.

VTR’s: 01 Viaturas Incêndio, 02 Resgate e 04 motos Resgate e 04 motos Incêndio,

Unidade de Apoio: COP, 1º GBM e 2º GBS/GSE, 

Órgãos  de  apoio:  Polícia  Militar,  Polícia  Civil,  DETRAN,  Cruz  Vermelha,  SAMU,  Órgãos 

municipais de trânsito, GRAESP, Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves.

5.10.2 – ATRIBUIÇÕES 

a) DO COMANDANTE DA PREVENÇÃO:

• Atuar junto a Coordenação geral do evento para tomada de decisões;

• Orientar os militares quanto aos procedimentos durante o evento;

• Deslocar todo efetivo para o local do evento somente após a retirada das faltas;

• Desmobilizar a operação em seu término;

• Manter contato com a sala de situação em caso de sinistro solicitando apoio necessário;

• Tomar as decisões até seu limite de competência;

b) EQUIPE DE SALVAMENTO TERRESTRE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

• Fazer o resgate de vítimas;

• Fazer o atendimento pré-hospitalar de vítimas, imobilizando-as e transportá-las para os 

postos de atendimento do CBMPA ou Hospital mais próximo

• Dar segurança as pessoas que estão na Romaria 

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

c) EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO

• Fazer prevenção em locais definidos de queima de fogos;

• Fazer o combate de sinistros de incêndios;

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

• Dar suporte as outras guarnições.

d) EQUIPE DE VISTORIA TÉCNICA DO CBMPA

• Fazer vistoria prévia nos locais de queima de fogos já identificados;

• Informar com antecedência ao Comando Operacional a situação de cada local;

• Informar o Comando Operacional quais locais precisam de interdição do Corpo de Bombeiros
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• Montar equipe de prevenção durante a romaria;

• Fazer o recolhimento de fogos clandestinos apreendendo-os;

• Verificar arquibancadas clandestinas;

5.11 - ROMARIA DA JUVENTUDE, DAS CRIANÇAS E PROCISSÃO DA FESTA:

EVENTOS / HIPÓTESES AÇÃO

Mal súbito em pessoas

Posicionar  bombeiros  de  prontidão  ao  longo  do  trajeto  e 
acompanhando a procissão para prestar atendimento imediato e 
deslocamento de vítimas a uma unidade de saúde mais próximo.
Posicionar  Viaturas  e  Motos  de  resgate  ao  longo  do  trajeto  e 
acompanhando  a  procissão  para  o  suporte  às  vítimas  e  o 
deslocamento destas até uma unidade de saúde mais próximo.

Acidente com fogos de artifício

Identificar e vistoriar os locais de queima de fogos.

Acompanhamento  do  traslado  com  motos-resgate  e  VTR’s 
Resgates para atendimento e/ou encaminhamento imediato, caso 
ocorra acidente.
Acompanhamento do traslado com motos-incêndio para ações de 
combate.

Tumulto de grande intensidade
Posicionar  bombeiros  de  prontidão  ao  longo  do  trajeto  para 
contornar a situação, orientar e manter a ordem a fim de manter a 
continuidade do evento ou indicar as rotas de saídas ao público.

Obstrução de via Posicionar as viaturas de combate a incêndio e resgate próximo ao 
sinistro.

Princípio de incêndio ao longo do trajeto Posicionar viaturas e motos de combate a incêndio ao longo do 
trajeto da romaria nas vias vicinais.
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5.11.1 - PODER OPERACIONAL 

Comandante: Um Oficial Superior

Apoio: Sete Oficiais intermediários e/ou subalternos;

Praças: 141 Praças;

Equipamentos: De salvamento, Incêndio, pré- hospitalar, rádios de comunicação, de isolamento e 

contenção.

VTR’s: 01 Viaturas de salvamento, 03 de Incêndio, 06 Resgate e 06 motos resgate.

Unidade de Apoio: Ajudância Geral, COP, 1º GBM, 3º GBM, 1º GBS, 2º GBS/GSE, CFAE, 1º 
SGBM, 2º SGBM, 7º SGBM, 11º SGBM, 5ª SBM;

Órgãos  de  apoio:  Polícia  Militar,  Polícia  Civil,  DETRAN,  Cruz  Vermelha,  SAMU,  Órgãos 

municipais de trânsito, GRAESP, Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves.

5.11.2 – ATRIBUIÇÕES 

a) DO COMANDANTE DA PREVENÇÃO:

• Atuar junto a Coordenação geral do evento para tomada de decisões;

• Orientar os militares quanto aos procedimentos durante o evento;

• Deslocar todo efetivo para o local do evento somente após a retirada das faltas;

• Desmobilizar a operação em seu término;

• Manter contato com a sala de situação em caso de sinistro solicitando apoio necessário;

• Tomar as decisões até seu limite de competência;

• Dar segurança nas Romarias.

b) EQUIPE DE SALVAMENTO TERRESTRE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

• Fazer o resgate de vítimas;

• Fazer o atendimento pré-hospitalar de vítimas, imobilizando-as e transportá-las para os 

postos de atendimento do CBMPA ou Hospital mais próximo

• Dar segurança as pessoas que estão na Romaria 

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

c) EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO

• Fazer prevenção em locais definidos de queima de fogos;

• Fazer o combate de sinistros de incêndios;

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

• Dar suporte as outras guarnições.

d) EQUIPE DE VISTORIA TÉCNICA DO CBMPA
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• Fazer vistoria prévia nos locais de queima de fogos já identificados;

• Informar com antecedência ao Comando Operacional a situação de cada local;

• Informar o Comando Operacional quais locais precisam de interdição do Corpo de Bombeiros

• Montar equipe de prevenção durante a romaria;

• Fazer o recolhimento de fogos clandestinos apreendendo-os;

• Verificar arquibancadas clandestinas;

5.12 - ESPETÁCULO PIROTÉCNICO:

EVENTOS / HIPÓTESES AÇÃO

Mal súbito em pessoas

Posicionar  bombeiros  de  prontidão  em  ponto  estratégico  para 
prestar atendimento imediato.
Posicionar Viaturas e Motos de resgate para o suporte às vítimas e 
o deslocamento destas até uma unidade de saúde mais próximo.

Acidente com fogos de artifício

Vistoriar o local de queima de fogos.

Posicionar bombeiros no local, no momento da queima de fogos 
com equipamentos portáteis de combate a incêndio

Princípio de incêndio às proximidades do 
evento

Estabelecimento de viaturas e motos de combate a incêndio às 
proximidades do evento.

Tumulto de grande intensidade
Posicionar  bombeiros  de  prontidão  no  local  para  controlar  a 
situação, orientar e manter a ordem a fim de dar continuidade ao 
evento ou, ainda, indicar as rotas de saídas ao público.

5.12.1 - PODER OPERACIONAL 
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Comandante: Um Oficial Superior

Apoio: Um Oficial Superior, 01 Oficial intermediário e 02 subalternos;

Praças: 55 Praças;

Equipamentos: De salvamento, Incêndio, pré- hospitalar, rádio de comunicação, de isolamento e 

contenção.

VTR’s: 01 Viatura de salvamento, 01 Incêndio, 02 Resgate.

Unidade de Apoio: Ajudância Geral, COP, 1º GBM, 3º GBM, 1º GBS, 2º GBS/GSE, CFAE, 1º 

SGBM, 2º SGBM, 7º SGBM, 11º SGBM, 5ª SBM;

Órgãos  de  apoio:  Polícia  Militar,  Polícia  Civil,  DETRAN,  Cruz  Vermelha,  SAMU,  Órgãos 

municipais de trânsito, GRAESP, Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves.

5.12.2 – ATRIBUIÇÕES 

a) DO COMANDANTE DA PREVENÇÃO:

• Atuar junto a Coordenação geral do evento para tomada de decisões;

• Orientar os militares quanto aos procedimentos durante o evento;

• Deslocar todo efetivo para o local do evento somente após a retirada das faltas;

• Desmobilizar a operação em seu término;

• Manter contato com a sala de situação em caso de sinistro solicitando apoio necessário;

• Tomar as decisões até seu limite de competência;

b) EQUIPE DE SALVAMENTO TERRESTRE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

• Fazer o resgate de vítimas;

• Fazer o atendimento pré-hospitalar de vítimas, imobilizando-as e transportá-las para os 

postos de atendimento do CBMPA ou Hospital mais próximo

• Dar segurança as pessoas que estão na Romaria 

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

c) EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO

• Fazer prevenção em locais definidos de queima de fogos;

• Fazer o combate de sinistros de incêndios;

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

• Dar suporte as outras guarnições.

d) EQUIPE DE VISTORIA TÉCNICA DO CBMPA

• Fazer vistoria prévia nos locais de queima de fogos já identificados;
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• Informar com antecedência ao Comando Operacional a situação de cada local;

• Informar o Comando Operacional quais locais precisam de interdição do Corpo de Bombeiros

• Montar equipe de prevenção durante a romaria;

• Fazer o recolhimento de fogos clandestinos apreendendo-os;

• Verificar arquibancadas clandestinas;

5.13 RECÍRIO:

EVENTOS / HIPÓTESES AÇÃO

Princípio de incêndio na Basílica e áreas do 
entorno

Vistoria prévia

Posicionar  bombeiros  de  prontidão  no  local  para  controle  do 
incêndio e de pânico
Posicionar  Viaturas  e  Motos  de  combate  a  incêndio  em  locais 
estratégicos.

Mal súbito em pessoas

Posicionar  bombeiros  de  prontidão  em  ponto  estratégico  para 
prestar atendimento imediato.
Posicionar Viaturas e Motos de resgate para o suporte às vítimas e 
o deslocamento destas até uma unidade de saúde mais próximo.

Tumulto de grande intensidade
Posicionar  bombeiros  de  prontidão  no  local  para  controlar  a 
situação, orientar e manter a ordem a fim de dar continuidade ao 
evento ou, ainda, indicar as rotas de saídas ao público.

5.13.1 - PODER OPERACIONAL 

Comandante: Um Oficial Superior

Apoio: Um Oficial intermediário e 01 subalterno;

Praças: 55 Praças;

Equipamentos: De salvamento, Incêndio, pré- hospitalar, rádios de comunicação, de isolamento e 

contenção.

. VTR’s: 01 Viatura de salvamento, 01 Incêndio, 02 Resgate.
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Unidade de Apoio: Ajudância Geral, COP, 1º GBM, 3º GBM, 1º GBS, 2º GBS/GSE, CFAE, 1º 

SGBM, 2º SGBM, 7º SGBM, 11º SGBM, 5ª SBM;

Órgãos  de  apoio:  Polícia  Militar,  Polícia  Civil,  DETRAN,  Cruz  Vermelha,  SAMU,  Órgãos 

municipais de trânsito, GRAESP, Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves.

5.13.2 – ATRIBUIÇÕES 

a) DO COMANDANTE DA PREVENÇÃO:

• Atuar junto a Coordenação geral do evento para tomada de decisões;

• Orientar os militares quanto aos procedimentos durante o evento;

• Deslocar todo efetivo para o local do evento somente após a retirada das faltas;

• Desmobilizar a operação em seu término;

• Manter contato com a sala de situação em caso de sinistro solicitando apoio necessário;

• Tomar as decisões até seu limite de competência;

• Dar suporte na segurança do evento

• b) EQUIPE DE SALVAMENTO TERRESTRE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

• Fazer o resgate de vítimas;

• Fazer o atendimento pré-hospitalar de vítimas, imobilizando-as e transportá-las para os 

postos de atendimento do CBMPA ou Hospital mais próximo.

• Dar segurança as pessoas que estão na Romaria 

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

c) EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO

• Fazer prevenção em locais definidos de queima de fogos;

• Fazer o combate de sinistros de incêndios;

• Atender as determinações do Comandante da prevenção;

• Dar suporte as outras guarnições.

d) EQUIPE DE VISTORIA TÉCNICA DO CBMPA

• Fazer vistoria prévia nos locais de queima de fogos já identificados;

• Informar com antecedência ao Comando Operacional a situação de cada local;

• Informar o Comando Operacional quais locais precisam de interdição do Corpo de Bombeiros

• Montar equipe de prevenção durante a romaria;

• Fazer o recolhimento de fogos clandestinos apreendendo-os;

• Verificar arquibancadas clandestinas;

6 – POSTOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR.
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As vitimas em caso de sinistros poderão se conduzidas aos postos de emergência conforme mapa do Anexo.

7 – HOSPITAIS DE RETAGUARDA.
Os hospitais anunciados na tabela abaixo serão utilizados para o atendimento de vitimas de qualquer sinistro.

Nº Hospital Endereço
01 Hospital Ordem terceira Tv. Frei Gil de Vila Nova com Gaspar Viana
02 Clinicas dos acidentados Av. Nazaré em frente ao CAN
03 Pronto Socorro da 14 de março 14 março
04 Pronto Socorro do Guamá Pass. Miguel com Av. José Bonifacio 
05 Unimed Doca Av. Doca de Souza Franco 
06 Hospital Metropolitano BR 316 KM 03
07 Beneficente Portuguesa Boaventura da Silva entre Generalíssimo e Dom Romualdo de 

Seixas.
08 Santa Casa de Misericórdia Generalíssimo com Bernal do Couto
09 Hospital de Clinicas Alferes Costa com Visconde de Inhaúma 
10 Hospital Guadalupe Rua Arciprestes entre presidente Pernambuco e Manoel Teodoro.

8 – AÇÃO TÁTICA DO PLANO.
As rotas de fuga das viaturas estão previstas no mapa do anexo.

Em caso de atendimento em de sinistros as vitimas devem ser atendidas de inicio no próprio local e posteriormente 

transportadas a um posto de atendimento ou ser conduzida em viaturas especializadas aos hospitais de retaguarda.

Todas as viaturas do CBMPA e de outros órgãos de apoio empregadas na operação círio, juntamente com aquelas 

do CBMPA que se encontra em suas bases fixas nas unidades de Bombeiro militar, devem estar apostas para o pronto  

emprego em sinistros que possam ocorrer durante a festividade ou até mesmo em outras áreas.

As viaturas de incêndio durante as queimas de fogos devem estar apostos nos postos conforme mapa de queima 

do Anexo.

Os comandantes da prevenção devem atentar para todos os pontos de riscos previstos no planejamento e aquele 

que julgar no momento do evento.

As  prevenções  das  autoridades  durante  a  festividade  independente  do  local  devem  sofrer  vistorias  e  serem 

providenciadas guarnições equipadas para dar a segurança devida às autoridades.

Em caso de apreensão de fogos, a carga de incêndio será conduzida para uma unidade do Exército brasileiro para 

ser incinerado.

Em caso de resistência quando da apreensão dos fogos ou de arquibancadas clandestinas, as pessoas devem ser 

conduzidas a delegacia mais próxima, com apoio da policia militar.

Caso haja desabamento de arquibancadas, a área deve ser isolada e as vitimas de maior gravidade devem ser 

atendidas imediatamente e conduzida ao hospital mais próximo.

8.1 – DESVIO DAS PROCISSÕES EM CASO DE SINISTROS NOS ITINERÁRIOS DA TRASLADAÇÃO E CÍRIO.
Em caso de sinistros nos trajetos das procissões, será desviado com o consenso da Diretoria da festa, o comando 

da Prevenção do CBMPA, da Policia Militar e outros órgãos da seguinte forma, conforme descrição e mapa do anexo:

1. Corredor da Castilho França: será desviado para João Alfredo/Santo Antônio até a presidente Vargas ou Praça do 

Relógio, se for o caso;

OBS: NESTA SITUAÇÃO A IMAGEM DEVERÁ SER RETIRADA DA BERLINDA E CONDUZIDA NO ANDOR.

2. Corredor da Presidente Vargas: será desviado para a Assis de Vasconcelos até a Avenida Nazaré se foro caso;

3. Corredor da Avenida Nazaré: será desviado para (o)a governador José Malcher até a Basílica de Nazaré se for o 

caso.

9 – LOCALIZAÇÃO E POSICIONAMENTO DAS VIATURAS RESGATES E AMBULÂNCIAS.
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As viaturas serão posicionadas conforme mapa do anexo.

10 – PRESCRISÇÕES DIVERSAS.
Será  constituída  uma  comissão  específica  para  os  eventos  da  Festividade  Nazarena  envolvendo  oficiais  do 

Comando Operacional, Diretoria de Serviços Técnicos e Defesa Civil;

O posicionamento das Guarnições a pé, motorizadas e das embarcações serão definidas em nota de serviço do 

evento.

Serão confeccionadas Notas de Serviços especificando o emprego de viaturas, equipamentos e efetivo de acordo 

cada operação durante a quadra Nazarena.

Será montada uma sala de situação no quartel do Comando Geral do CBMPA, que ira demandar determinações as 

Guarnições presentes nas prevenções, será chefiada por um oficial Superior, sendo responsável por toda a cobertura e 

logística da sala e acompanhamento das romarias e ainda teremos participação de outros órgãos na sala.

A comunicação de rádios portáteis será utilizada em todo período da festividade.

A atribuição especifica de cada organismo do CBMPA, será prevista na nota de serviço Geral, que esta anexa ao 

plano.

Os comandantes devem atentar para os anexos da nota de serviço e do plano, com o objetivo de ser cumprido o 

planejado e dar informações ao setor de estatística do CBMPA.

A nota de serviço da operação círio deve ser aprovada e publicada um mês antes do evento.

Na nota de serviço devem ser programadas as reuniões com os órgãos para melhoria da segurança da festividade.

Os casos não previstos ou omissos serão dirimidos pelo Comandante Geral e Comandante Operacional do CBMPA.

WALBER José Rodrigues Pereira – MAJ QOBM
Chefe da 3ª Seção do COp

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
SEM ALTERAÇÃO

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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