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INTRODUÇÃO 

O Relatório de Gestão está estruturado conforme disposições contidas na Instrução Normativa 
TCU nº 63/2010, na DN TCU nº 134/2013, 140/2014 e 143/2015, na Portaria TCU nº 90/2014 e nas 
orientações do órgão de controle interno contidas na Portaria CGU nº 522/2015. 

Informações que deixaram de ser apresentadas sobre os seguintes itens constantes da Parte A, 
aplicáveis aos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Federal, do Anexo II, da DN TCU 
nº 134/2013: 

 

Não aplicáveis à SESGE 

 

CAPÍTULO 2. GOVERNANÇA 

• Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos: a SESGE/MJ não possui 
Sistema de Correição próprio. 

 

CAPÍTULO 3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

• Carta de serviços ao cidadão: a SESGE é órgão de gestão e planejamento, e conforme 
explicitado no item 3.1 “Canais de acesso ao cidadão”, não realiza atendimento ao cidadão; 

• Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários: a SESGE é órgão de gestão e 
planejamento, e conforme explicitado no item 3.1 “Canais de acesso ao cidadão”, não realiza 
atendimento ao cidadão; e 

• Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários: a SESGE, não oferta produtos e 
serviços diretamente ao cidadão, conforme explicitado no item 3.1 “Canais de acesso ao 
cidadão”. 

 

CAPÍTULO 4. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Descrição sintética dos planos: A SESGE não possui planejamento estratégico próprio. Foi 
apresentado no item 4.1 o Planejamento Institucional existente; 

• Estágio de implementação do planejamento estratégico: A SESGE não possui planejamento 
estratégico próprio. Foi apresentado no item 4.1 o Planejamento Institucional existente; 

• Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos: A 
SESGE não possui planejamento estratégico próprio. Foi apresentado no item 4.1 o 
Planejamento Institucional existente; 

• Ações - Orçamento de Investimento – OI: A SESGE não tem orçamento de investimento; 

• Medidas de eficiência com base na gestão de custos de produtos e serviços: a SESGE não 
oferta produtos e serviços; 

• Acompanhamento e avaliações relacionadas à Supervisão de entidades públicas e privadas 
com contrato de gestão: Em que pese este subitem estar descrito no E-contas ele integra o 
Relatório de Gestão dos órgãos e entidades identificadas na DN TCU 134/2013 como Parte 
B; 

• Acompanhamento das ações e resultados relacionados a contratos de gestão regidos pela Lei 
9.637/1998: Em que pese este subitem estar descrito no E-contas ele integra o Relatório de 
Gestão dos órgãos e entidades identificadas na DN TCU 134/2013 como Parte B; e 
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• Acompanhamento das ações e resultados relacionados a termos de parceria regidos pela Lei 
9.790/1999: Em que pese este subitem estar descrito no E-contas ele integra o Relatório de 
Gestão dos órgãos e entidades identificadas na DN TCU 134/2013 como Parte B. 

 

CAPÍTULO 5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

• Demonstração e justificação de eventuais obrigações assumidas sem respectivo crédito 
autorizado no orçamento: não há eventuais obrigações assumidas sem respectivo crédito 
autorizado no orçamento na SESGE; 

• Informações sobre renúncia de receitas: não há arrecadação de receitas pela SESGE/MJ; 

• Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total: Esse sub item 
não se aplica a SESGE e será apresentado no RG 2014 da Secretaria Executiva do MJ; e 

• Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total: Esse sub item não 
se aplica a SESGE e será apresentado no RG 2014 da Secretaria Executiva do MJ 

 

CAPÍTULO 6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E DESPESAS 
RELACIONADAS 

• Informações específicas sobre o pessoal: Em que pese este subitem estar descrito no E-contas 
ele integra o Relatório de Gestão dos órgãos e entidades identificadas na DN TCU 134/2013 
como Parte B; 

• Informações específicas relacionadas à acumulação de cargos objeto do Acórdão 
2.919/2012/TCU- 1º Câmara: Em que pese este subitem estar descrito no E-contas ele integra 
o Relatório de Gestão dos órgãos e entidades identificadas na DN TCU 134/2013 como Parte 
B; 

• Desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º 
do decreto 7.828/2012: Esse item constará no relatório de gestão da Secretaria Executiva do 
Ministério da Justiça, órgão central; 

• Informações sobre as entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas: Em que 
pese este subitem estar descrito no E-contas ele integra o Relatório de Gestão dos órgãos e 
entidades identificadas na DN TCU 134/2013 como Parte B; 

• Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância: A contratação dos serviços de 
limpeza, higiene e vigilância ostensiva dos espaços físicos ocupados pela SESGE/MJ é de 
responsabilidade do órgão cedente1, cabendo à Secretaria tão-somente participar do rateio das 
despesas da Unidade, razão pela qual o presente item não se aplica; e 

• Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão: 
Essa atribuição é administrada pelo Ministério da Justiça, razão pela qual o presente item não 
se aplica. 

 

 

 

 

                                                 
1 O órgão cedente varia conforme o local ocupado pela SESGE: Setor Policial Sul, lote 5, quadra 3 –Asa Sul, Brasília-
DF. O imóvel é de responsabilidade do Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF; Setor Policial Sul, bloco 
“F”, quadra 3, da área 5 – Asa Sul - Brasília-DF. O imóvel é de responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação; Av. Rio Branco, nº174, 27ºandar – Rio de Janeiro-RJ. O imóvel é de responsabilidade da CAIXA. 
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CAPÍTULO 7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

• Informações sobre imóveis locados de terceiros: Os espaços ocupados pela SESGE foram 
cedidos sem ônus pelos órgãos e entidades da União, participando apenas do rateio das 
despesas. 

 

CAPÍTULO 9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

• Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na aquisição de 
serviços ou obras: Atualmente a SESGE/MJ está localizada em três endereços. A gestão dos 
espaços ocupados é de responsabilidade do cedente, onde a Secretaria participa tão somente 
do rateio das despesas, incluindo os serviços de higiene, limpeza, conservação, vigilância, 
dentre outros. Com relação às compras de material de consumo da Secretaria, estas são 
realizadas pelo Ministério da Justiça.  

 

CAPÍTULO 10. ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS E DEMANDAS 
DE ÓRGÃOS DE CONTROLE  

• Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário: não houve casos de danos ao erário no 
exercício de 2014 na SESGE/MJ. 

 

CAPÍTULO 11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

• Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e 
avaliação de ativos e passivos: As atividades relacionadas à contabilidade da UG 200248 da 
SESGE/MJ são realizadas pela Setorial Contábil do Ministério da Justiça, na Coordenação de 
Contabilidade- CCONT/SPOA/SE/MJ; 

• Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade: a SESGE não oferta produtos e 
serviços; e 

• Informações sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial: As atividades relacionadas à contabilidade da UG 200248 da SESGE/MJ são 
realizadas pela Setorial Contábil do Ministério da Justiça, na Coordenação de Contabilidade- 
CCONT/SPOA/SE/MJ. 

 

Principais realizações da gestão em 2014 

A principal realização da gestão em 2014 foi a bem sucedida Operação de Segurança da 
Copa do Mundo FIFA 2014. Os investimentos e a preparação para receber milhões de turistas e 32 
seleções foram eficazes, uma vez que o evento transcorreu em um ambiente pacífico e seguro, dentro 
e fora dos estádios.  

Tal resultado foi possível graças ao modelo de atuação integrada implementado pela SESGE, 
que propiciou um ambiente de cooperação entre os diversos órgãos envolvidos na segurança do 
evento. 

Ficou demonstrado que a estratégia de unir esforços e competências complementares, 
traduzida pelo modelo de operação do Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC), promoveu 
os efeitos desejados. Prova disso é que esse modelo será reproduzido e ampliado para a realização da 
segurança dos Jogos Rio 2016.  
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O resultado da operação de segurança da Copa do Mundo 2014 e o detalhamento do 
funcionamento do SICC estão descritos numa publicação específica anexada a este Relatório.  

 

Principais dificuldades encontradas para a realização dos objetivos em 2014 

Fatores externos 

− Dificuldade de obter a cessão ou a disponibilização de servidores públicos para atuarem 
nas atividades da Secretaria; 

− Atrasos na entrega de infraestrutura lógica e elétrica para implantação de soluções 
tecnológicas nos CICCRs; e 

− Dificuldade em promover a integração das forças de segurança pública nos Estados que, 
culturalmente, não trabalham de forma integrada. 

Fatores internos 

− Insuficiência de quantitativo de servidores da SESGE, pós evento Copa do Mundo 2014, 
resultando em sobrecarga de atribuições e responsabilidades do efetivo atual da Secretaria; 
e 

− Dificuldades e demora nos processos de cessão de servidores públicos de outros órgãos 
para ocupar as Funções Comissionadas para Grandes Eventos (FCGEs), criadas pela Lei 
nº 13.020, em agosto de 2014.  

 

  



 

16 

 

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE 

 

1.1 Identificação da unidade 

Relatório de Gestão Individual 

Quadro 1 – A.1.1– Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Justiça Código SIORG: 316 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 

Denominação Abreviada: SESGE 

Código SIORG: 116389 Código LOA: 30101 Código SIAFI: 200248 

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Órgão Público do Poder Executivo Federal CNPJ: 00.394.494/0149-43 

Principal Atividade : Administração pública em geral Código CNAE: 84.11-6-00 

Telefones/Fax de contato:  (61) 2025-2023 (61) 2025-2001 

Endereço Eletrônico: aaa.sesge@mj.gov.br 

Páginas na Internet:  

http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/grandes-eventos e http://sesge.mj.gov.br/  

Endereço Postal: SPO - Área 5 - Quadra 3 - Bloco G - Térreo - Ed. Sede DPRF 

Brasília/DF – CEP 70.610-215 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

− Decreto 7.538, de 1º de agosto de 2011 – Altera o Decreto 6.061/2007 e dá outras providências; 
− Decreto 7.682, de 28 de fevereiro de 2012 – Altera o Decreto 7.538/2011; 
− Decreto 8.031, de 20 de junho de 2013 – Altera os Anexos I e II do Decreto 6.061/2007; 
− Decreto 8.245, de 23 de maio de 2014 – Altera os Anexos I e II do Decreto 6.061/2007; 
− Medida Provisória 640, de 21 de março de 2014 – Cria as Funções Comissionadas de Grandes Eventos – FCGE; 
− Lei 13.020, de 6 de agosto de 2014 – Cria as Funções Comissionadas de Grandes Eventos – FCGE. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

− Portaria MJ 2.164, de 29 de setembro de 2011 – Aprova o Regimento Interno da Secretaria Extraordinária de 
Segurança para Grandes Eventos; 

− Portaria MJ 2.499, de 1º de novembro de 2011 – Delega a competência de ordenador de despesas ao Secretário 
Extraordinário de Segurança para Grandes Eventos – SESGE; 

− Portaria MJ 2.586, de 24 de novembro de 2011 – Acresce o inciso IV, no Art. 1º da Portaria MJ nº 2.499, de 1º 
de novembro de 2011; 

− Resolução do GECOPA nº 018, de 19 de novembro de 2012 - Autoriza a revisão da Matriz de 
Responsabilidades, com a inclusão de anexos referentes às atividades de Segurança; 

− Instrução Normativa 001/2012-SESGE/MJ, de 12 de junho de 2012 – Disciplina a classificação, identificação, 
licenciamento, responsabilização e controle de uso dos veículos da SESGE e dá outras providências; 

− Instrução Normativa 002/2012-SESGE/MJ, de 14 de junho de 2012 – Regulamenta o processo de solicitação, 
trâmite e aprovação de diárias e passagens no âmbito da SESGE; 

− Instrução Normativa 003/2012-SESGE/MJ, de 27 de novembro de 2012 – Disciplina o uso de telefonia móvel e 
serviço móvel de dados no âmbito da SESGE; 

− Instrução Normativa 001/2013-SESGE/MJ, de 24 de abril de 2013 – Disciplina os procedimentos para doação de 
bens para os órgãos estaduais, distrital e municipais no âmbito da SESGE; 
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− Portaria SESGE 049, de 3 de maio de 2012 – Aprova o Regimento Interno das Comissões Estaduais/Distrital de 
Segurança Pública e Defesa Civil para Grandes Eventos  

− Portaria SESGE 094, de 28 de agosto de 2012 – Aprova o Planejamento Estratégico de Segurança para a Copa 
do Mundo FIFA 2014; 

− Portaria SESGE 095, de 28 de agosto de 2012 – Acrescenta o inciso XX ao artigo 3º do anexo da Portaria 
49/2012; 

− Portaria SESGE 101, de 19 de novembro de 2012 – Estabelece procedimentos a serem observados na concessão, 
aplicação e comprovação de suprimento de fundos, destinado ao atendimento das atividades da Secretaria 
Extraordinária para Segurança de Grandes Eventos; 

− Portaria SESGE 059, de 18 de março de 2013 – Aprova a organização das atividades da Diretoria de Projetos 
Especiais no âmbito da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos; 

− Portaria SESGE 088, de 5 de abril de 2013 – Dispõe sobre o procedimento prévio para pagamento de hora-aula 
dos profissionais que realizaram atividades educacionais custeadas pela Secretaria Extraordinária de Segurança 
para Grandes Eventos e dá outras providências; 

− Portaria SESGE 112, de 08 de maio de 2013 - Institui o Sistema Integrado de Comando e Controle de Segurança 
Pública para Grandes Eventos – SICC; 

− Portaria SESGE 087, de 24 de março de 2014 – Institui o Comitê de Tecnologia da Informação – CTI no âmbito 
da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos; 

− Portaria SESGE 088, de 27 de março de 2014 - Regulamenta o Sistema Integrado de Comando e Controle da 
Segurança Pública para Grandes Eventos (SICC); 

− Portaria SESGE 340, de 08 de dezembro de 2014 – Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – 
PDTI; 

− Portaria SESGE 01, de 07 de abril de 2014 - Dispõe sobre a instituição de Escritório de Apoio aos Projetos da 
SESGE.  

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

− Matriz de Responsabilidade; 
− Caderno de atribuições; 
− Planejamento Estratégico de Segurança Pública e de Defesa para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

00001 Tesouro 
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1.2 Finalidade e Competências Institucionais 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – SESGE é um órgão do 
Ministério da Justiça, instituído por meio do Decreto 7.538, de 1º de agosto de 2011, com atribuições 
relacionadas ao planejamento, coordenação, articulação e avalição de ações de segurança para os 
Grandes Eventos. Nesse contexto, consideram-se grandes eventos2: a Jornada Mundial da Juventude 
de 2013; a Copa das Confederações FIFA de 2013; Copa do Mundo FIFA de 2014; os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016; e outros eventos designados pelo Presidente da República. 

À SESGE compete3: 
I - assessorar o Ministro de Estado da Justiça, no âmbito de suas competências; 

II - planejar, definir, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as ações de segurança 
para os Grandes Eventos; 

III - elaborar propostas de legislação e regulamentação nos assuntos de sua competência; 

IV - promover a integração entre os órgãos de segurança pública federais, estaduais, distritais 
e municipais envolvidos com a segurança dos Grandes Eventos; 

V - articular-se com os órgãos e as entidades, governamentais e não governamentais, 
envolvidos com a segurança dos Grandes Eventos, visando à coordenação e supervisão das 
atividades; 

VI - estimular a modernização e o reaparelhamento dos órgãos e entidades, governamentais 
e não governamentais envolvidos com a segurança dos Grandes Eventos; 

VII - promover a interface de ações com organismos, governamentais e não governamentais, 
de âmbito nacional e internacional, na área de sua competência; 

VIII - realizar e fomentar estudos e pesquisas voltados para a redução da criminalidade e da 
violência nos Grandes Eventos; 

IX - estimular e propor aos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais, a elaboração 
de planos e programas integrados de segurança pública, objetivando a prevenção e a 
repressão da violência e da criminalidade durante a realização dos Grandes Eventos; 

X - apresentar ao Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública projetos 
relacionados à segurança dos Grandes Eventos a serem financiados com recursos do 
respectivo Fundo; e 

XI - adotar as providências necessárias à execução do orçamento aprovado para os projetos 
relacionados à segurança dos Grandes Eventos. 

 

  

                                                 
2Decreto nº 7.538, de 1º de agosto de 2011, alterado pelo decreto nº 7.682, de 28 de fevereiro de 2012. 
3Art. 38-G do Decreto 6.061/2007, incluído pelo Decreto 7.538/2011. 
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1.3 Organograma Funcional 

 

A estrutura funcional atual da SESGE está definida no Decreto 8.245, de 23/05/2014: 

 
Figura 1- Organograma da SESGE 

 

Atribuições 

• Gabinete - GAB 

Coordenar as atividades de assessoramento ao Secretário em sua representação política e 
social e do preparo e despacho do seu expediente; supervisionar as atividades de protocolo da 
Secretaria e controlar a produção e a gestão documental do Gabinete; gerenciar o atendimento às 
demandas de ouvidoria e do Sistema de Informação ao Cidadão; coordenar as atividades do Gabinete 
do Secretário, inclusive nos assuntos relativos à agenda institucional e à segurança do titular da 
Secretaria; coordenar as atividades de elaboração e distribuição do material de divulgação 
institucional; promover o controle e manutenção do acervo documental jornalístico; coordenar 
projetos e atividades de comunicação social, com enfoque institucional, no âmbito da Secretaria; e 
outras atividades determinadas pelo Secretário. 

 

• Assessoria de Relações Institucionais - ARI 

Compete assessorar o Secretário nos assuntos relativos às suas atribuições; atuar na 
negociação e mediação de conflitos de interesse entre os órgãos e entidades envolvidos na segurança 
dos Grandes Eventos; participar das tratativas para a articulação das ações de segurança entre os 
órgãos e entidades envolvidos na segurança dos Grandes Eventos; orientar, coordenar, controlar e 
avaliar projetos e atividades de comunicação social, com enfoque institucional, no âmbito da 
Secretaria; promover, coordenar e controlar a comunicação social da Secretaria, incluindo a 
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manutenção do acervo documental jornalístico; assessorar o Secretário nas reuniões institucionais da 
Secretaria; coordenar as atividades do Gabinete do Secretário, bem como representar o Secretário nas 
reuniões institucionais, em seus eventuais impedimentos; e realizar a gestão documental da 
Assessoria de Relações Institucionais. 

 

• Assessoria de Acompanhamento e Avaliação – AAA 

Compete assessorar o Secretário nos assuntos relativos ao Sistema de Controle Interno e ao 
Controle Externo; orientar os dirigentes da Secretaria quanto ao cumprimento de normas e diretrizes 
da Administração Pública Federal correspondente ao Sistema de Controle Interno e ao Controle 
Externo; assessorar e acompanhar o atendimento das determinações e recomendações dos órgãos de 
controle -TCU e CGU; atuar de forma preventiva junto aos dirigentes, com o objetivo de evitar 
impropriedades na execução dos recursos orçamentários e financeiros destinados à Secretaria; e 
desempenhar outras atribuições de assessoramento que lhe forem determinadas pelo Secretário. 

 

• Coordenação Geral de Projetos e Tecnologia da Informação – CGPTI 

Definir a estrutura e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicações necessárias 
para as ações de segurança dos Grandes Eventos; articular-se para integrar as bases de dados e 
sistemas automatizados e de comunicação necessários à segurança dos Grandes Eventos; definir os 
perfis dos recursos humanos necessários ao adequado funcionamento das estruturas de tecnologia da 
informação e comunicação dos Grandes Eventos;  planejar e especificar as necessidades de 
equipamentos e softwares dos processos de tecnologia de informação e comunicação da Secretaria; 
gerenciar a manutenção das redes da SESGE; e gerenciar as atividades de suporte em Tecnologia da 
Informação da SESGE. 

 

• Diretoria de Operações – DIOP 

Compete coordenar o desenvolvimento do planejamento das ações de segurança pública dos 
Grandes Eventos nos níveis estratégico, tático e operacional; coordenar, em sua área de atribuições e 
em conjunto com a Diretoria de Projetos Especiais, as atividades de treinamento dos servidores 
envolvidos nos Grandes Eventos; coordenar as atividades dos Centros de Comando e Controle 
Nacional, Regionais, Locais e Móveis e o Centro de Comando e Controle Internacional, 
acompanhando, em conjunto com a Diretoria de Administração, sua implementação; e apresentar ao 
Secretário, para análise e aprovação, os respectivos documentos de planejamento estratégico, tático e 
operacional, nos termos do cronograma das ações de segurança pública para os eventos. 

 

• Diretoria de Inteligência – DINT 

Compete coordenar o desenvolvimento das atividades de Inteligência, nos níveis estratégico, 
tático e operacional, em proveito das operações de segurança para os Grandes Eventos; promover, 
com os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência - SISBIN, o intercâmbio de dados, 
informações e conhecimentos necessários à tomada de decisões administrativas e operacionais por 
parte da SESGE; supervisionar o processo de credenciamento das pessoas envolvidas nos Grandes 
Eventos; promover ações de capacitação dos servidores que irão atuar nos Grandes Eventos na área 
de inteligência, em parceria com a Diretoria de Projetos Especiais e órgãos do SISBIN; coordenar as 
atividades de produção e proteção de conhecimentos dos centros de integração de inteligência 
relacionados aos Grandes Eventos, acompanhando, em conjunto com a Diretoria de Administração, 
seu planejamento, implementação e funcionamento; e submeter ao Secretário, para análise e 
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aprovação, os planejamentos de Inteligência e Contra Inteligência, nos níveis estratégico, tático e 
operacional, bem como os relatórios de avaliações de riscos, além de outros subsídios gerados pela 
Inteligência nos termos do cronograma das ações de segurança pública para os eventos. 

 

• Diretoria de Administração – DIAD 

A Diretoria de Administração tem como principais atribuições coordenar e prover meios para 
o desempenho das atividades inerentes ao funcionamento da estrutura organizacional e pessoal da 
Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos; articular-se com as demais Diretorias 
para o desenvolvimento do planejamento e da gestão orçamentária e financeira da Secretaria 
Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos; realizar a gestão documental da Secretaria 
Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos; planejar e executar atos de natureza orçamentária 
e financeira da Secretaria Extraordinária de Segurança para os Grandes Eventos; promover a 
aquisição de bens e serviços necessários às ações de segurança dos Grandes Eventos; definir a 
estrutura e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicações necessárias para as ações de 
segurança dos Grandes Eventos; articular-se para integrar as bases de dados e sistemas automatizados 
e de comunicação necessários à segurança dos Grandes Eventos; definir os perfis dos recursos 
humanos necessários ao adequado funcionamento das estruturas de tecnologia da informação e 
comunicação dos Grandes Eventos; e articular-se com os órgãos governamentais e não governamentais, 
além de organizações multilaterais, para a celebração de convênios e termos de cooperação, visando à 
otimização das aquisições de material e tecnologia necessários à segurança dos Grandes Eventos. 

 

• Diretoria de Projetos Especiais – DIPRO 

Compete articular-se com as instâncias de Governo Federal, Estadual, Distrital e Municipal 
das áreas dos Grandes Eventos, bem como com organizações multilaterais e entidades privadas de 
interesse dos projetos, de forma a estabelecer canais de relacionamento, comunicação e ação que 
garantam o alcance dos objetivos dos projetos sociais estabelecidos pela Diretoria; desenvolver 
programas e ações de segurança, principalmente de caráter educativo e cidadão, com foco nas 
comunidades de maior vulnerabilidade social nas áreas dos Grandes Eventos, inclusive por meio do 
fomento financeiro a programas governamentais e não governamentais, respeitando as peculiaridades 
de cada comunidade; apoiar a reconstituição de espaços urbanos das áreas de Grandes Eventos, 
mediante a implantação de ações voltadas para locais considerados de alto risco em termos de 
violência, criminalidade e desastres; articular-se com os órgãos governamentais, entidades não 
governamentais e organizações multilaterais, visando ao planejamento, implementação e 
acompanhamento dos projetos de capacitação nos Grandes Eventos, em conjunto com as Diretorias 
de Operações e de Inteligência, de acordo com a natureza da capacitação. 
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1.4 Macroprocessos finalísticos  

Os macroprocessos finalísticos da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 
Eventos foram estabelecidos com foco na integração operacional entre os órgãos de Segurança 
Pública e as instituições envolvidas nos grandes eventos, e, por conseguinte, no aprimoramento das 
estruturas dos sistemas de segurança pública dos Estados e da União para promover a 
interoperabilidade de sistemas, pessoas e instituições envolvidas na segurança pública dos grandes 
eventos.   

A SESGE possui dois principais macroprocessos considerados como finalísticos: Integração 
das forças de segurança e Fortalecimento das estruturas dos sistemas de segurança pública Federal e 
dos Estados-sede.  

Contudo, considerando que os macroprocessos são grandes conjuntos de atividades mediante 
os quais a organização cumpre a sua missão, gerando valor, vale destacar mais dois outros 
macroprocessos da SESGE que, embora não sejam finalísticos, contribuem sobremaneira para a 
realização dos objetivos estratégicos da Secretaria, razão pela qual merecem destaque no presente 
relatório: Gestão Administrativa; e  Gestão Estratégica de Projetos. 

Dentro da gestão administrativa estão os processos responsáveis por promover e estimular a 
modernização e o reaparelhamento dos órgãos e entidades governamentais envolvidos com a 
segurança dos Grandes Eventos. 

Já a gestão estratégica de projetos é um macroprocesso novo, cujos processos estão 
relacionados ao monitoramento e controle do desempenho dos projetos estratégicos da SESGE, 
subsidiando a alta administração com informações tempestivas e precisas.  
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Tabela 1 – Macroprocessos da SESGE – Integração das forças de segurança 

Macroprocesso 

1 Integração das forças de segurança 

Descrição 

Envolve, primeiramente, a criação de um conceito de atuação integrada e coordenada das forças de segurança pública, 
baseado no respeito às competências legais, na uniformidade de procedimentos e no conceito de unicidade da operação 
de segurança. Envolve também o planejamento e a coordenação das ações integradas, feita por meio da implementação 
do Sistema Integrado de Comando e Controle, que concentra em um ambiente único as informações necessárias à 
tomada de decisão mais adequada à situação. 

Principais insumos 

• Decreto nº 7.538/2011; 
• Regimento Interno da SESGE; 
• Lei Geral da Copa (Lei nº 12.663/2012); 
• Plano Estratégico de segurança e defesa para Copa do Mundo FIFA 2014; 
• Matriz de Responsabilidade da Copa do Mundo FIFA 2014; 
• Caderno de Atribuições para a Copa do Mundo FIFA 2014. 

Principais fornecedores 

• Empresas fornecedoras de tecnologias contratadas. 
• Secretarias de Segurança dos Estados/Distrito Federal e órgãos federais 

Principais produtos e/ou serviços 

• Criação das bases conceituais de operação integrada e coordenada, envolvendo:  
• Concepção Operacional de Sistema (CONOPS); Conceito de Uso (CONUSO); Procedimento Operacional Padrão 

(POP); Plano de Comunicações (PLACOM); Memorandos de entendimento, que estabeleceram papéis e 
responsabilidades, além das políticas operacionais. 

• Criação de um modelo de solução integrada de segurança para grandes eventos, o Sistema Integrado de Comando 
e Controle (SICC), envolvendo: 

• 15 Centros Integrados (CICCN, CICCR e CCPI); 
• mais de 2.500 câmeras integradas; 
• 80 sistemas (réplicas, webservices, conectores); 
• mais de 100 links de rede MPLS redundante e com dupla abordagem; 
• 13 sistemas de imageamento aéreo; 
• 33 helicópteros modificados; e 
• 70 veículos especiais, entre CICCM, POE, Delegacias Móveis e Caminhões antitumulto. 

Principais clientes 

• Secretarias de Segurança dos Estados/Distrito Federal e órgãos federais. 

Subunidade responsável 

• Diretoria de Operações - DIOP 

Principais parceiros externos 

• Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal (SSPs);  
• Defesa Civil dos Estados; 
• Agência Brasileira de Inteligência (ABIN);  
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• Ministério da Defesa (MD);  
• Receita Federal do Brasil (RFB);  
• Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF); 
• Departamento de Polícia Federal (DPF); 
• Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP); 
• Polícia Civil dos Estados e do Distrito Federal;  
• Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal. 

Descrição sucinta de sua condução 

O Sistema Integrado de Comando e Controle de Segurança Pública para Grandes Eventos (SICC), permite estabelecer 
uma relação de coordenação entre as instituições federais, estaduais e municipais envolvidas com as operações integradas 
de segurança dos grandes eventos, possibilitando a criação da consciência situacional, facilitando e agilizando os 
processos de tomada de decisão. 
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Tabela 2 – Macroprocessos da SESGE - Fortalecimento das estruturas dos sistemas de segurança pública Federal 
e nos Estados-sede 

Macroprocesso 

Fortalecimento das estruturas dos sistemas de segurança pública Federal e nos Estados-sede. 

2 Descrição 

Envolve prover ações de capacitação e treinamento, bem como estimular a modernização e o reaparelhamento dos 
órgãos e entidades, governamentais e não governamentais envolvidos com a segurança dos Grandes Eventos. 

Principais insumos 

• Decreto nº 7.538/2011; 
• Regimento Interno da SESGE; 
• Plano Estratégico de segurança e defesa para Copa do Mundo FIFA 2014. 

Principais fornecedores 

• Empresas fornecedoras das ações de capacitação e treinamento;  
• Outros órgãos de segurança Estaduais, Municipais e Federais. 

Principais produtos e/ou serviços 

• Cursos e eventos em temas relacionados a inteligência, operações, contratos, convênios e termos de execução 
descentralizada; 

• Aquisições de equipamentos e tecnologias de segurança. 

Principais clientes 

• Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal (SSPs); 
• Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF); 
• Departamento de Polícia Federal (DPF); 
• Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal;  
• Polícia Civil dos Estados e do Distrito Federal;  
• Corpo de Bombeiros. 

Subunidade responsável 

• Diretoria de Inteligência – DINT 
• Diretoria de Operações – DIOP 
• Diretoria de Projetos Especiais – DIPRO 
• Diretoria de Administração – DIAD 

Principais parceiros externos 

• Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal (SSPs);  
• Defesa Civil dos Estados; 
• Agência Brasileira de Inteligência (ABIN);  
• Ministério da Defesa (MD);  
• Receita Federal do Brasil (RFB);  
• Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF); 
• Departamento de Polícia Federal (DPF); 
• Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP); 
• Polícia Civil dos Estados e do Distrito Federal;  
• Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal;  
• Embaixada dos EUA;  
• Embaixada do Reino Unido; 
• Centro de Cooperação Policial Internacional.  

Descrição sucinta de sua condução 
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Como preparação para a atuação das forças de segurança na Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, a SESGE capacitou 
21.432 servidores, entre policiais federais, rodoviários federais, militares, civis, bombeiros militares e profissionais de 
outros órgãos. 

As ações de capacitação se deram através de três projetos: Projeto Capacitação, Projeto Cooperação Internacional e 
Projeto Treinamentos, que estão em andamento desde 2012, com investimento total de R$ 15.287.841,12. 

Esses projetos abrangeram cursos, eventos, contratos, convênios e termos de execução descentralizada, planejadas e 
executadas pela SESGE, individualmente ou em conjunto com seus parceiros para viabilizar o fortalecimento das 
estruturas dos sistemas de segurança pública Federal e nos Estados-sede.  
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Tabela 3 – Macroprocessos da SESGE – Gestão Administrativa 

Macroprocesso 

Gestão Administrativa. 

3 Descrição 

Envolve as aquisições de bens e contratações de serviços, bem como a execução orçamentária e financeira da SESGE.  

Principais insumos 

• Regimento Interno da SESGE; 
• Lei nº 8.666/93 – Licitações e Contratos; 
• Lei nº 10.520/02 - Pregões; 
• Instrução Normativa nº 04/2014 Contratação de soluções tecnológicas da informação; 
• Decreto nº 6.170/2007 - Convênios 
• Plano Plurianual (PPA); 
• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); 
• Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Principais fornecedores 

• Diretorias da SESGE; 
• Empresas fornecedoras de serviços e tecnologias contratadas. 

Principais produtos e/ou serviços 

• Procedimentos de aquisição executados; 
• Nota fiscal paga ou recurso transferido;  
• Orçamento descentralizado/empenhado. 

Principais clientes 

• Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos;  
• Estado/munícipio-sede que receberá o bem ou serviço adquirido; 
• Convenente;  
• Partícipe do Termo de Execução Descentralizada – TED. 

Subunidade responsável 

• Diretoria de Administração - DIAD 

Principais parceiros externos 

• Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF); 
• Departamento de Polícia Federal (DPF); 
• Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). 

Descrição sucinta de sua condução 

Conforme atribuições regimentais, a Diretoria de Administração coordena e provê meios para o desempenho das 
atividades inerentes ao funcionamento da estrutura organizacional da Secretaria, entre eles, a aquisição de bens e 
serviços, o planejamento e execução dos atos de natureza orçamentária e financeira da Secretaria. 
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Tabela 4 – Macroprocessos da SESGE – Gestão Estratégica de Projetos 

Macroprocesso 

Gestão Estratégica de Projetos 

4 Descrição 

Envolve o monitoramento e o controle do desempenho dos projetos estratégicos da SESGE. 

Principais insumos 

• Metodologia de Gestão de Projetos da SESGE; 

• Planos dos Projetos; 
• Cronogramas de atividades dos projetos. 

Principais fornecedores 

• Gerentes de projetos da SESGE 

Principais produtos e/ou serviços 

• Apoio aos Gerentes de Projetos em suas atividades e na aplicação da metodologia; 
• Elaboração de fluxos e de processos padronizados para a gestão de projetos; 
• Elaboração e acompanhamento de indicadores de gestão dos projetos; 
• Capacitação em gestão de projetos; 
• Relatórios sintéticos e analíticos de desempenho dos projetos. 

Principais clientes 

• Gerentes de Projetos da SESGE; 
• Diretores da SESGE; 
• Secretário Extraordinário de Segurança para Grandes Eventos; 
• Ministério da Justiça; 
• Casa Civil. 

Subunidade responsável 

• Assessoria de Acompanhamento e Avaliação (AAA) 

Principais parceiros externos 

• Ministério da Justiça (MJ) 
• Tribunal de Contas da União (TCU) 
• Controladoria-Geral da União (CGU) 
• Banco Central do Brasil (BCB) 

Descrição sucinta de sua condução 

A atividade de gestão estratégica de projetos na SESGE envolve a definição de modelos e padrões, o apoio aos 
gerentes de projetos em sua utilização e o acompanhamento periódico da evolução do desempenho dos projetos, com 
destaque à gestão de prazos e riscos, mediante uso de ferramenta de gestão de projetos e geração de relatórios 
gerenciais. 
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1.4.1 Principais parceiros 

A Operação de Segurança da Copa do Mundo FIFA 2014 foi realizada a partir da ação 
integrada e coordenada das diversas forças de segurança pública da União e dos Estados-sedes, 
contando ainda com a ação das guardas municipais, órgãos de trânsito e defesa civil de diversos 
municípios envolvidos, numa ação que envolveu esforços articulados com as Forças Armadas, 
Agência Brasileira de Inteligência e diversas outras instituições governamentais como as das áreas de 
saúde, mobilidade, relações exteriores, esporte, fiscais, além de instituições não governamentais, 
como concessionárias de serviços públicos e o Comitê Organizador Local da FIFA (COL/FIFA). 

Os principais parceiros da SESGE são: 

 
Figura 2 – Principais parceiros da SESGE 
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2. GOVERNANÇA 

 

O(s) subitem(ns) abaixo não se aplica(m) devido: 

• Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos: a SESGE/MJ não possui Sistema 
de Correição próprio. 

 

2.1 Descrição das estruturas de governança 

A Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, 
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da 
gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse 
da sociedade. (TCU, 2013) 

Como instância interna de apoio à governança, a Secretaria Extraordinária de Segurança para 
Grandes Eventos tem na sua estrutura a Assessoria de Acompanhamento e Avaliação – AAA, 
vinculada diretamente ao Secretário da SESGE, à qual compete4: 

I - assessorar o Secretário nos assuntos relativos ao Sistema de Controle Interno e ao Sistema 
de Controle Externo, ressalvadas as competências do Assessor Especial de Controle Interno; 

II - manter-se atualizado em relação às normas e diretrizes da Administração Pública Federal 
correspondente ao Sistema de Controle Interno e ao Sistema de Controle Externo, 
transmitindo-as e orientando os dirigentes da Secretaria quanto a seu cumprimento, 
ressalvadas as competências do Assessor Especial de Controle Interno; 

III - orientar os dirigentes da Secretaria em relação às normas e diretrizes da Administração 
Pública Federal correspondente ao Sistema de Controle Interno e ao Sistema de Controle 
Externo, ressalvadas as competências do Assessor Especial de Controle Interno; 

IV - acompanhar o atendimento das determinações da Secretaria Federal de Controle Interno 
- SFC e do Tribunal de Contas da União - TCU por parte das unidades da Secretaria, 
assessorando-as, inclusive quanto ao cumprimento de prazos, ressalvadas as competências 
do Assessor Especial de Controle Interno; 

V - atuar de forma preventiva junto aos dirigentes, com o objetivo de evitar impropriedades 
na execução dos recursos orçamentários e financeiros destinados à Secretaria; e 

VI - desempenhar outras atribuições de assessoramento que lhe forem determinadas pelo 
Secretário. 

Em consonância com as atribuições de orientar e de atuar de forma preventiva, a Assessoria de 
Acompanhamento e Avaliação realiza análise de minutas de convênios e termos de execução 
descentralizada a serem firmados pela SESGE quanto aos aspectos de adequação técnico-formal, de 
controle preventivo, orçamentário, financeiro e relacionados à uniformização dos procedimentos;  
bem como responde às consultas formuladas pelas unidades administrativas da SESGE sobre os 
diversos temas relacionados às normas e diretrizes da Administração Pública Federal correspondente 
ao Controle Externo  e os Sistema de Controle Interno. 

Ainda em 2014, a Secretaria, na busca pelo aprimoramento da gestão e melhoria da governança, 
iniciou o processo de implantação do Escritório de Apoio aos Projetos da SESGE. 

O Escritório, vinculado à Assessoria de Acompanhamento e Avaliação, tem por missão 
promover transparência na gestão dos projetos de segurança para Grandes Eventos, de modo a 
subsidiar a tomada de decisão superior com base em informações precisas e atualizadas.  

                                                 
4 Regimento Interno da SESGE, aprovado pela Portaria MJ 2.164 de 2011. 
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Os objetivos do Escritório de Apoio aos Projetos da SESGE5 são: 

• subsidiar a alta administração com informações precisas e confiáveis sobre a execução dos 
projetos; 

• definir e acompanhar os indicadores de desempenho dos projetos; 

• implementar padrões que promovam uma gestão eficiente e eficaz dos projetos; 

• criar uma estrutura de apoio e comunicação   entre os Gerentes de Projetos da SESGE e                                 
o Escritório. 

Com a implantação do Escritório de Projetos, em abril de 2015, como instância de apoio à 
governança, a SESGE espera aperfeiçoar os seus processos de planejamento e execução dos projetos 
para os Jogos Rio 2016, bem como deixar um legado de conhecimento e aprendizado em gestão de 
projetos de segurança de Grandes Eventos. 

 

2.2 Auto avaliação dos Controles Internos 

A avaliação do funcionamento dos controles internos da SESGE se refere à percepção da 
Secretaria, representada pelos seus dirigentes, acerca da qualidade do funcionamento de seus 
controles internos administrativos, principalmente quanto à suficiência desses controles para garantir, 
com razoável segurança, a confiabilidade das informações financeiras produzidas; a obediência 
(compliance) às leis e regulamentos que o regem, ou ao seu negócio; a salvaguarda dos seus recursos, 
de modo a evitar perdas, mau uso e dano; a eficácia e a eficiência de suas operações frente aos 
objetivos traçados. 

O questionário abaixo foi submetido à avaliação de cada Diretor da Secretaria. Após a 
consolidação dos dados, o resultado final foi homologado pelo Secretário da SESGE. 

 
Quadro 2 – A 2.2 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM  
AVALIADOS 

VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

    X 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os 
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

   X  

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.     X 

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.    X  

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 
documentos formais. 

    X 

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e 
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das 
instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

   X  

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades. 

    X 

                                                 
5 Portaria SESGE 01, de 07 de abril de 2014, institui o Escritório de Apoio aos Projetos da SESGE. 
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8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da 
UJ. 

   X  

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados 
pela UJ. 

    X 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 
unidade. 

    X 

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos 
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de 
ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

    X 

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

   X  

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil 
de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 

    X 

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

   X  

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos 
processos internos da unidade. 

   X  

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para 
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

    X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade.  

    X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos 
e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 

    X 

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 

    X 

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de 
benefícios que possam derivar de sua aplicação. 

    X 

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão 
diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 

    X 

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada 
e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

   X  

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente 
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

    X 

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, 
tempestiva, atual, precisa e acessível. 

    X 

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

   X  

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas 
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

   X  

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua 
validade e qualidade ao longo do tempo. 

   X  
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29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas. 

    X 

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.     X 

 

 

Análise crítica e comentários relevantes: 

Por disposições regimentais, a SESGE possui na sua estrutura organizacional uma 
Assessoria de Acompanhamento e Avaliação - AAA para, dentre outras incumbências, atuar 
de forma preventiva junto às diversas áreas com o objetivo de evitar impropriedades ou 
irregularidades na execução dos recursos orçamentários e financeiros destinados à Secretaria. 
Assim, esta Assessoria acompanha o atendimento das determinações, recomendações e 
solicitações de informações feitas pelo TCU, Ministério Público e pela CGU, assistindo as 
unidades internas da Secretaria, inclusive, quanto ao cumprimento de prazos de atendimento. 

A AAA tem papel fundamental de orientação e consultoria da Alta Administração na 
condução dos processos de aquisição e de criação de normativos internos relativos às 
atividades de gestão interna e controle. 

Outro instrumento de aprimoramento dos controles internos, previsto para funcionar em 
2015, mas com o processo iniciado ainda em 2014, se refere ao Escritório de Apoio aos 
Projetos da SESGE6, dentro da estrutura da AAA, com o objetivo de implementar padrões e 
métricas que permitam um melhor monitoramento e controle do desempenho dos projetos 
executados.    

Escala de valores da Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 
minoria . 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 
  

                                                 
6 Portaria SESGE nº 1, de 07 de abril de 2015. 
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3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

O(s) subitem(ns) abaixo não se aplica(m) devido: 

• Carta de serviços ao cidadão: a SESGE é órgão de gestão e planejamento, e conforme 
explicitado no item 3.1 “Canais de acesso ao cidadão”, não realiza atendimento ao cidadão; 

• Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários: a SESGE é órgão de gestão e 
planejamento, e conforme explicitado no item 3.1 “Canais de acesso ao cidadão”, não realiza 
atendimento ao cidadão; e 

• Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários: a SESGE, não oferta produtos e 
serviços diretamente ao cidadão, conforme explicitado no item 3.1 “Canais de acesso ao 
cidadão”. 

 

3.1 Canais de acesso do cidadão 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, por se tratar de órgão 
específico e singular7 e por estar na estrutura organizacional do Ministério da Justiça8 não possui 
estrutura de atendimento e tratamento de demandas diretas do cidadão.  

As solicitações, reclamações, denúncias e sugestões relacionadas à segurança de grandes 
eventos são recebidas pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão Central do Ministério da Justiça e 
encaminhadas à SESGE para manifestação e tratamento, quando couber. Em outras palavras, o 
Ministério é o responsável pela interlocução direta com o cidadão no atendimento das demandas da 
SESGE, conforme preceitua o art. 6º da Portaria GABMIN/MJ nº 600, de 12 de abril de 2012.  

 

3.2 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, por estar na estrutura 
organizacional do Ministério da Justiça, não possui Portal de Internet específico. Os assuntos 
relacionados à segurança de grandes eventos estão contemplados no Portal do Ministério da Justiça 
em: http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/grandes-eventos. 

Adicionalmente, a SESGE possui uma página de notícias na Internet (http://sesge.mj.gov.br/) 
em que publica constantemente notícias sobre as suas atividades, julgadas úteis à sociedade e que 
contribuam para maior transparência da gestão. 

Com relação à publicidade dos relatórios de gestão e dos relatórios de auditória de gestão da 
SESGE, estes estão publicados no Portal do MJ em: 
http://www.justica.gov.br/Acesso/auditorias/subpaginas_auditoria/secretaria-de-grandes-eventos 

 

3.3 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 

Com relação à acessibilidade, a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 
não possui sede própria. Contudo, cabe esclarecer que os três espaços físicos em que atualmente 
ocupa possuem elevador; banheiro acessível por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida; e vagas de garagem próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente 

                                                 
7 Portaria nº 2.164, de 29 de Setembro de 2011, art. 1º. 
8 Decreto nº 6.061, de 15 de Março de 2007, art. 2º, alínea ‘m’. 
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sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de 
locomoção permanente. 

  



 

36 

 

4. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

O(s) subitem(ns) abaixo não se aplica(m) devido: 

• Descrição sintética dos planos: A SESGE não possui planejamento estratégico próprio. Foi 
apresentado no item 4.1 o Planejamento Institucional existente; 

• Estágio de implementação do planejamento estratégico: A SESGE não possui planejamento 
estratégico próprio. Foi apresentado no item 4.1 o Planejamento Institucional existente; 

• Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos: A 
SESGE não possui planejamento estratégico próprio. Foi apresentado no item 4.1 o 
Planejamento Institucional existente; 

• Ações - Orçamento de Investimento – OI: A SESGE não tem orçamento de investimento; 

• Medidas de eficiência com base na gestão de custos de produtos e serviços: a SESGE não 
oferta produtos e serviços; 

• Acompanhamento e avaliações relacionadas à Supervisão de entidades públicas e privadas 
com contrato de gestão: Em que pese este subitem estar descrito no E-contas ele integra o 
Relatório de Gestão dos órgãos e entidades identificadas na DN TCU 134/2013 como Parte 
B; 

• Acompanhamento das ações e resultados relacionados a contratos de gestão regidos pela Lei 
9.637/1998: Em que pese este subitem estar descrito no E-contas ele integra o Relatório de 
Gestão dos órgãos e entidades identificadas na DN TCU 134/2013 como Parte B; e 

• Acompanhamento das ações e resultados relacionados a termos de parceria regidos pela Lei 
9.790/1999: Em que pese este subitem estar descrito no E-contas ele integra o Relatório de 
Gestão dos órgãos e entidades identificadas na DN TCU 134/2013 como Parte B. 

 

4.1 Planejamento Institucional 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, órgão específico e singular 
do Ministério da Justiça, criada por meio do Decreto nº 7.538, de 1º de agosto de 2011, tem por 
objetivo dirigir, planejar, coordenar e avaliar as ações de segurança para os Grandes Eventos. 

Por seu caráter provisório9, a SESGE não possui planejamento estratégico próprio. Contudo, 
considerando que as suas atividades estão voltadas a ações de segurança para os Grandes Eventos, é 
possível afirmar que, ao longo desses três anos, as ações desenvolvidas pela Secretaria estavam 
relacionadas aos projetos aprovados pelo Grupo Executivo da Copa do Mundo 2014 – GECOPA, 
seguindo as diretrizes do Comitê Gestor da Copa do Mundo FIFA – CGCOPA, pela Matriz de 
Responsabilidades, pelo Caderno de Atribuições e pelos objetivos previstos no Planejamento 
Estratégico da Copa do Mundo FIFA 201410: 

O escopo do Planejamento Estratégico para a Segurança Pública durante a Copa do Mundo 
objetiva a integração das instituições, com consequentes resultados na forma de utilização de 
recursos humanos, materiais e financeiros. 

(...) 

A SESGE facilitará a integração das ações dos diversos órgãos nas questões operacionais e 
de inteligência em parceria com as Secretarias de Segurança/Defesa Social/Defesa Civil, no 

                                                 
9 A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos será extinta em 31 de julho de 2017 (art. 5º, §2º, 
Decreto nº 7.538, de 1º de agosto de 2011). 
10Revisado em fevereiro de 2013. 
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âmbito estadual e municipal, e com a Gerência Geral de Segurança do Comitê Organizador 
da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 no âmbito privado. 

A operação de segurança da Copa do Mundo FIFA 2014 foi orientada por um conjunto de 
leis, portarias, decretos e outros atos que orientaram os projetos de investimento da SESGE, suas 
ações de coordenação e integração, bem como serviram como fundamento de atuação e referencial 
estratégico imprescindível ao alinhamento e à elaboração dos planos de segurança específicos de cada 
agência participante ou de cada cidade-sede. Merecem destaque os seguintes documentos: 

a) Carta Garantia - um conjunto de documentos que formalizou o compromisso assumido 
perante a Fédération Internacionale de Football Association (FIFA), pelos Governos 
Federal, Estadual, Distrital e Municipal brasileiros, visando à realização da Copa do 
Mundo FIFA Brasil 2014, cabendo destacar a Garantia nº 5, relativa à segurança e 
proteção, através da qual se assumiu o compromisso de promover um ambiente pacífico e 
seguro às competições; 

 
b) Leis Federais: 

i. Lei nº 10.671/2003 – Estatuto do Torcedor, que estabeleceu normas de proteção e 
defesa do torcedor, além de tratar da prevenção da violência nos esportes; 

ii. Lei nº 12.663/2012 – Lei Geral da Copa, que estabeleceu conceitos, medidas e ações 
restritivas e proibitivas a serem observadas durante a Copa das Confederações FIFA 
Brasil 2013, da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, bem como dos demais grandes 
eventos a serem realizados no Brasil; 

 
c) Decreto nº 7.538/2011 – instituiu, no âmbito do Ministério da Justiça, a Secretaria 

Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, com o objetivo de planejar, definir, 
coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as ações de segurança para os grandes 
eventos e promover a integração entre os órgãos de segurança. 

 
d) Matriz de Responsabilidades – denominada também de plano estratégico de investimento 

e desenvolvimento do país, foi o documento firmado entre os entes federados (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios) que viabilizou a execução das ações 
governamentais necessárias à realização das competições nas cidades-sede, em áreas 
prioritárias de infraestrutura como aeroportos, portos, mobilidade urbana, estádios, 
segurança, telecomunicações e turismo, e definiu as responsabilidades de cada um dos 
signatários. Ao longo do tempo, resoluções do Grupo Executivo da Copa do Mundo FIFA 
Brasil 2014 (GECOPA), trouxeram revisões e atualizações nas ações constantes da matriz 
de responsabilidades. 

  
e) Plano Estratégico – o plano estratégico de segurança e defesa para Copa do Mundo FIFA 

2014 foi elaborado pela SESGE em conjunto com o Ministério da Defesa (MD). Nele 
foram definidos os macro-objetivos e as diretrizes gerais de atuação dos órgãos 
envolvidos, bem como foram estabelecidas as áreas de interesse operacional e o 
diagnóstico das principais situações de risco para a segurança da competição. 

f) Caderno de Atribuições – documento que, respeitando os parâmetros constitucionalmente 
definidos, estabeleceu a divisão de tarefas entre os órgãos e instituições envolvidos com a 
segurança da competição e demais eventos.  

 
g) Portarias expedidas pelo Ministério da Justiça 
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i. Portaria 2.164/2011-MJ, de 30/09/2011, aprovou o Regimento Interno da SESGE, 
prevendo sua natureza, competência, estrutura organizacional, além das competências de 
suas unidades. 

ii. Portaria 2.300/2013-MJ, de 11/06/13, regulamentou a coordenação, o planejamento e 
a execução dos trabalhos de segurança de membros da FIFA, do Comitê Olímpico 
Internacional (COI) e do Comitê Paralímpico Internacional (CPI). 

 
h) Portarias expedidas pela SESGE/MJ: 

i. Portaria 49/2012-SESGE, de 03/05/12, aprovou o Regimento Interno das Comissões 
Estaduais/Distrital de Segurança Pública e Defesa Civil para Grandes Eventos 
(COESGE/CODISGE); 

ii. Portaria 50/2012-SESGE, de 03/05/12, nomeou os presidentes das 
COESGE/CODISGE em cada uma das cidades-sede da Copa do Mundo FIFA Brasil 
2014; 

iii. Portaria 112/2013-SESGE, de 08/05/13, instituiu o Sistema Integrado de Comando e 
Controle de Segurança Pública para Grandes Eventos (SICC); 

iv. Portaria 88/2014-SESGE, de 26/03/14, regulamentou o SICC para a Operação de 
Segurança da Copa do Mundo FIFA 2014; 

 

i) Portarias expedidas pelo Departamento de Polícia Federal – DPF 

i. Portaria 3.233/2012-DG/DPF – disciplinou as atividades de segurança privada, armada 
ou desarmada, desenvolvidas pelas empresas especializadas, pelas empresas possuidoras 
de serviço orgânico de segurança e pelos respectivos profissionais, bem como regulou a 
fiscalização dos planos de segurança dos estabelecimentos financeiros;  

ii. Portaria 3.258/2013-DG/DPF – alterou a Portaria 3.233/2012-DG/DPF e estabeleceu, 
especialmente: Anexo I – Curso de formação de vigilante; Anexo II – Reciclagem do curso 
de formação de vigilantes; Anexo XI – Curso de extensão em segurança para grandes 
eventos (SGE). 
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4.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados  

 

4.2.1 Programas Temáticos e objetivos do PPA em que estejam na responsabilidade da 
Unidade e resultados alcançados  

No subitem 4.2.1 – o tema “Programas Temáticos”, da DN TCU nº 134/2013, não se aplica à 
SESGE, tendo em vista que só devem preencher as informações referentes a programa temático, as 
unidades jurisdicionadas que abranjam secretaria-executiva de ministério ou de secretaria com status 
de ministério. As demais unidades jurisdicionadas do Poder Executivo que não abranjam a secretaria 
executiva não devem preencher quadro referente a programa temático. 

 

4.2.1.1 Objetivo 

Quadro 3 – A 4.2.1.1 – Objetivo fixado pelo PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 
Implementar o Plano Nacional para a Segurança em Grandes Eventos, Dotando as Instituições de 
Segurança Pública dos Recursos Necessários para a Integração das Ações e Execução dos Projetos 

Código 0832 Órgão Ministério da Justiça 

Programa Segurança Pública com Cidadania Código 2070 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencia
l Descrição da Meta 

Unidade 
medida 

a)Previst
a 2015 

b)Realizad
a em 2014 

c)Realizad
a até 2014 

d)% 
Realização 

(c/a) 

1 

34.000 vagas para capacitação e 
treinamento dos operadores de 
segurança pública com ênfase à 
segurança com cidadania para os 
grandes eventos. 

Vagas 34.000 11.100 21.177 62,29 

2 

Implantação do Sistema Integrado 
de Comando e Controle, com 02 
Centros Integrados de Comando e 
Controle Nacionais, 12 Centros 
Integrados de Comando e Controle 
Regionais nos Estados-Sede, 27 
Centros de Comando e Controle 
Móveis para as Sedes da Copa e 
centros de treinamento das 
seleções. 

Centro 
Integrado 
Implantad

o 

100% 27,00% 97,00% 97,00% 

METAS QUALITATIVAS 

Sequencial Descrição da Meta 
4 Adequar os serviços prestados pelos órgãos e outras instituições de segurança pública para o aumento 

da demanda ocasionada pelos Grandes Eventos. 

Fonte: SIOP 
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4.2.1.1.1 Análise Situacional 

Os valores alcançados na meta “34.000 vagas para capacitação e treinamento” estiveram de 
acordo com o rígido cronograma de execução estabelecido em função do prazo para a Copa do Mundo 
2014. Em relação ao cumprimento da meta, cabe esclarecer que em razão da baixa execução dos 
convênios firmados com os Estados-Sede para ações de capacitação, a meta foi atualizada para 25.400 
vagas. A solicitação com proposta para atualização da meta ocorreu conforme previsto na Portaria 
MPOG nº 16/2013 e Decreto nº 7.866/2012 - revisão do PPA 2012-2015, e submetida à validação 
pelas unidades competentes, entretanto, tal proposta não foi acatada. De acordo com a meta ajustada 
a execução seria de 83,1%. As atividades de capacitação contemplaram profissionais de segurança 
pública estaduais e municipais de diversos órgãos e entidades: Polícias Militares, Corpos de 
Bombeiros Militar, Polícias Civis, Guardas Municipais, institutos de perícia técnica ou científica, 
secretarias de defesa social ou segurança pública, secretarias especiais ou extraordinárias para a Copa 
do Mundo, dentre outros. 

O percentual de 97% alcançado na “implantação do Sistema Integrado de Comando e 
Controle” também esteve de acordo com o rígido cronograma de execução estabelecido em função 
do prazo para a Copa do Mundo 2014. Foi realizado minucioso monitoramento da execução dos 
contratos (sala-cofre; vídeo wall; solução integradora, unidades móveis de CICC; infraestrutura não 
técnica; mobiliário não técnico; plataforma de observação elevada; imageador aéreo; notebooks, 
serviços de rede Wan, entre outros) para garantir o cumprimento do calendário de entregas. 

A meta qualitativa teve por objetivo o fortalecimento das instituições de Segurança Pública, 
de Defesa Civil e de Corpo de Bombeiros dos Estados-sede da Copa do Mundo, por meio de 
aquisições de forma direta pela SESGE com posterior doação aos respectivos Estados-sede. No 
âmbito federal, a reestruturação das instituições envolvidas na Operação de Segurança da Copa do 
Mundo ocorreu por transferência de crédito à Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, 
Departamento da Força Nacional de Segurança Pública – DFNSP, Departamento da Polícia Federal 
– DPF e ao Departamento da Polícia Rodoviária Federal – DPRF.  

 

4.2.2 Ações da Lei Orçamentária Anual sob a responsabilidade da Unidade e resultados 
alcançados 

 

4.2.2.1 Ações - OFSS 

Quadro 4– A 4.2.2.1 – Ações de responsabilidade da UJ - OFSS 

Identificação da Ação 

Código     7U23 Tipo: Projeto 

Título     

Implementação do Plano Nacional de Segurança Pública para a Realização dos Grandes 
Eventos 

Iniciativa   

Adequar os serviços prestados pelos órgãos e outras instituições de segurança pública para 
o aumento da demanda ocasionada pelos grandes eventos, com prioridade para as Sedes da 
Copa 2014. 

Objetivo   

Implementar o Plano Nacional para a Segurança em 
Grandes Eventos, dotando as instituições de Segurança 
Pública dos recursos necessários para a integração das 
ações e execução dos projetos. 

Código 0832 

Programa   Segurança Pública com Cidadania Código 2070 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária Ministério da Justiça - 30101 
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Ação Prioritária ( x ) Sim      (   )Não            Caso positivo:  (    ) PAC  (    ) Brasil sem Miséria    ( x ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

428.414.000,00  461.714.001,00  370.593.583,86  212.278.870,44  210.289.415,96  8.485.590,29  
156.429.713,

42  
Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 
Sistema Implementado % de execução 20 - 16 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida Realizada 

238.554.207,44  218.345.040,00  894.570,64  Sistema Implementado % de execução 92 

Fonte: SIOP 

 
Análise Crítica 

A execução foi distribuída em uma ação orçamentária, e também tematicamente dividida em 
três grupos: 

• Cumprimento da Matriz de Responsabilidades do Governo Federal; 

• Custeio de Operações da Copa do Mundo FIFA 2014; 

• Projetos de Segurança Pública para as Olimpíadas Rio 2016. 

O orçamento total da SESGE foi alocado em planos orçamentários para a Copa do Mundo 
(Matriz e Operações), no montante de R$ 288.010.507,00; e para Segurança dos Jogos Olímpicos Rio 
2016 no total de R$ 173.703.494,00. 

É importante ressaltar que esses quadros contêm empenhos, liquidações e pagamentos 
oriundos dos recursos orçamentários da SESGE, porém executados por outras Unidades Gestoras em 
decorrência de celebração de Termos de Execução Descentralizada. 
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4.2.2.2 Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não Processados - OFSS 

Quadro 5 – A 4.2.2.2 – Ações não previstas LOA 2014 – Restos a Pagar - OFSS 

Identificação da Ação 

Código 14WH Tipo:  Extraordinária 

Título 
Implementação do Plano Nacional de Segurança Pública para a realização dos 
Grandes Eventos 

Iniciativa 
Adequar os serviços prestados pelos órgãos e outras instituições de segurança 
pública para o aumento da demanda ocasionada pelos grandes eventos, com 
prioridade para as sedes da Copa 2014. 

Objetivo 

Implementar o Plano Nacional para a Segurança em 
Grandes Eventos, dotando as instituições de 
Segurança Pública dos recursos necessários para a 
integração das ações e execução dos projetos. 

Código 0832 

Programa   Segurança Pública com Cidadania Código 2070 Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária 30101 - Ministério da Justiça 

Ação Prioritária 
(    ) Sim     (  X )Não    Caso positivo: (    )PAC   (    ) Brasil sem Miséria (    ) 
Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  Valor Liquidado 

Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade 
de 

medida Realizada 

35.709.430,54 31.391.463,45 -2.735,67 - - - 

Fonte: Siafi Gerencial 

 

Quadro 6 – A 4.2.2.2 – Ações não previstas LOA 2014 – Restos a Pagar - OFSS 

Identificação da Ação 

Código 14LG Tipo: Extraordinária 

Título 
Implementação do Plano Nacional de Segurança Pública para a Realização dos Grandes 
Eventos 

Iniciativa 
Adequar os serviços prestados pelos órgãos e outras instituições de segurança pública para 
o aumento da demanda ocasionada pelos grandes eventos, com prioridade para as sedes da 
Copa 2014. 

Objetivo 

Implementar o Plano Nacional para a Segurança em Grandes 
Eventos, dotando as instituições de Segurança Pública dos 
recursos necessários para a integração das ações e execução 
dos projetos. 

Código 0832 

Programa   Segurança Pública com Cidadania Código 2070 Tipo: Temático 

Unidade 
Orçamentária 

30101 - Ministério da Justiça 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) 
Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida Realizada 

89.686.861,93 86.733.510,55 -558.381,76 
Sistema Integrado (sistemas de 
inteligência, de gestão da informação % de 

execução 
N/A 
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e de telecomunicações) para os 
Grandes Eventos 

Fonte: Siafi Gerencial 

 

Quadro 7 – A 4.2.2.2 – Ações não previstas LOA 2014 – Restos a Pagar - OFSS 

Identificação da Ação 

Código 14LH Tipo: Projeto 

Título Fortalecimento das Instituições de Segurança pública para Grandes Eventos 

Iniciativa 
Adequar os serviços prestados pelos órgãos e outras instituições de segurança pública para 
o aumento da demanda ocasionada pelos grandes eventos, com prioridade para as sedes da 
Copa 2014. 

Objetivo 

Implementar o Plano Nacional para a Segurança em Grandes 
Eventos, dotando as instituições de Segurança Pública dos 
recursos necessários para a integração das ações e execução dos 
projetos. 

Código 0832 

Programa   Segurança Pública com Cidadania Código 2070 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 30101 - Ministério da Justiça 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X )Não        Caso positivo:   (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  
Valor 

Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade 

de medida Realizada 

41.160.070,34 39.623.841,75 -1.200.231,17 - - - 

Fonte: Siafi Gerencial 

 

Quadro 8 – A 4.2.2.2 – Ações não previstas LOA 2014 – Restos a Pagar - OFSS 

Identificação da Ação 

Código 14LI Tipo: Projeto 

Título Ações Preventivas Associadas à Segurança Pública para Grandes Eventos 

Iniciativa 
Adequar os serviços prestados pelos órgãos e outras instituições de segurança pública para o 
aumento da demanda ocasionada pelos grandes eventos, com prioridade para as sedes da 
Copa 2014. 

Objetivo 

Implementar o Plano Nacional para a Segurança em Grandes 
Eventos, dotando as instituições de Segurança Pública dos 
recursos necessários para a integração das ações e execução 
dos projetos. 

Código 0832 

Programa   Segurança Pública com Cidadania Código 2070 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 30101 - Ministério da Justiça 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X )Não             Caso positivo:  (     )PAC   (    ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  
Valor 

Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida Realizada 

1.798,24   -1.798,24 - - - 

Fonte: Siafi Gerencial 
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Quadro 9 – A 4.2.2.2 – Ações não previstas LOA 2014 – Restos a Pagar - OFSS 

Identificação da Ação 

Código 
14VN Tipo: Projet

o 

Título Apoio à Realização de Grandes Eventos 

Iniciativa 
Adequar os serviços prestados pelos órgãos e outras instituições de segurança pública para o 
aumento da demanda ocasionada pelos grandes eventos, com prioridade para as sedes da 
Copa 2014. 

Objetivo 

Implementar o Plano Nacional para a Segurança em Grandes 
Eventos, dotando as instituições de Segurança Pública dos 
recursos necessários para a integração das ações e execução dos 
projetos. 

Código 0832 

Programa   Segurança Pública com Cidadania Código 2070 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 30101 - Ministério da Justiça 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  
Valor 

Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade 

de medida Realizada 

50.863.571,47 46.250.252,85 0,00 - - - 

Fonte: Siafi Gerencial 

 

Análise Crítica 

A execução de Restos a pagar das ações dos quadros acima, que não estão previstas na LOA 
2014, foi em média 94% do valor inicialmente inscrito e reinscrito em 2014. 

Considerando que estas ações são de exercícios anteriores (2012 e 2013), não há 
monitoramento quanto à execução física, já que as ações 14LG, 14LH, 14LI e 14HW foram extintas 
no orçamento do exercício de 2013 e seus objetivos, metas e produtos específicos foram condensados 
em uma única ação: 7U23 – Implementação do Plano Nacional de Segurança Pública para a 
Realização dos Grandes Eventos.  

A ação 14VN não possui meta física estabelecida e constava do programa “Gestão e 
Manutenção” do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MPOG. 

As parcelas inscritas e não liquidadas referem-se às entregas que possuem aceites em fase 
final, a definir a liberação de pagamento, dentro dos prazos contratuais e incluídas as devidas 
prorrogações para entrega dos objetos. 
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4.3 Outros resultados da gestão  

Em 2014, as principais ações da SESGE foram o planejamento, coordenação, 
acompanhamento e a implementação da Operação Copa do Mundo FIFA 2014. Na fase de 
preparação, a SESGE atuou intensamente junto aos Estados-sede na realização de exercícios 
preparatórios e eventos-testes com vistas a avaliar e adequar a capacidade operativa das instituições 
de segurança pública envolvidas durante o evento Copa do Mundo FIFA 2014.  

Como preparação para a atuação das forças de segurança, a SESGE promoveu cursos e 
treinamentos relacionados à segurança pública para Grandes Eventos e à preparação técnica de 
agentes públicos dos Estados para operar, manter e administrar os equipamentos pertinentes ao 
Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC).  

Foram capacitados mais de 21 mil servidores desde 2012, entre policiais federais, 
rodoviários federais, militares, civis, bombeiros militares e profissionais de outros órgãos afins. 
Somente em 2014 foram capacitados mais de 10 mil profissionais.  

Ainda na preparação e planejamento da Operação Copa do Mundo FIFA 2014, a SESGE 
ficou responsável pela implementação e operação de 12 Centros Integrados de Comando e Controle 
Regionais (CICCR), além de um Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em 
Brasília, um Centro Integrado de Comando e Controle Nacional Alternativo (CICCNA), no Rio de 
Janeiro, e um Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), em Brasília. Os Estados-sede 
receberam, ainda, 27 Centros Integrados de Comando e Controle Móveis (CICCM), 13 imageadores 
aéreos, 22 Plataformas de Observação Elevada (POE), e equipamentos antibomba e antitumulto. O 
investimento médio por estado foi de cerca de R$ 74 milhões, incluindo, além de todo o aparato 
tecnológico, equipamentos de proteção individual para os agentes de segurança pública, instrumentos 
de menor potencial ofensivo e equipamentos operacionais de inteligência com objetivo de prover 
segurança durante os jogos da Copa do Mundo.  

Além dos Estados-sede da Copa, houve aquisições para os estados que tiveram Centros de 
Treinamento de Seleção – CTS: Alagoas, Espírito Santo e Sergipe. O montante investido foi de R$ 
3,4 milhões por Estado. 

A Operação de Segurança Copa do Mundo FIFA 2014, reconhecida como exitosa pelo 
grande público e também pela imprensa nacional e internacional, contou com cerca de 116 mil 
profissionais das forças de segurança pública, incluindo as polícias federal, rodoviária federal, civis 
e militares dos estados, bem como bombeiros, defesa civil, guardas municipais e agentes de trânsito. 
De parte do governo federal, foram empregados 6.494 policiais federais, 3.772 policiais rodoviários 
federais e 1.335 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, além da participação dos 
militares das forças armadas. 

A integração e a interoperabilidade entre o Centro Integrado de Comando e Controle 
Nacional, os Centros Integrados de Comando e Controle Regionais, bem como suas respectivas 
estruturas avançadas (CICCM e CICCL) e suportes tecnológicos (POE e SIA), possibilitou a 
governança e a manutenção da consciência situacional durante todo período da Operação de 
Segurança, proporcionando condições ideais para rápida tomada de decisões em momentos de crise.  

Os Centros Integrados de Comando e Controle funcionaram durante 1.368 horas, por 57 dias 
ininterruptamente. Em termos operacionais, foram realizadas 2.974 vistorias antibombas, 2.510 
escoltas, 50 ações de proteção a Chefes de Estados, 1.007.109 fiscalizações de veículos, além de 700 
horas de voo de helicópteros em uso pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força 
Nacional. 
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Durante o período da Copa, foram registradas 1.015 mil entradas de estrangeiros em 
território nacional e 371 estrangeiros foram impedidos de entrar no país. As nacionalidades de maior 
incidência entre os impedidos foram: Argentina (87), Estados Unidos (67), Nigéria (47) e China (41). 
Durante o evento, foram detidos 271 cambistas, com apreensão de 1.825 ingressos, além de quantias 
em dinheiro (R$ 105 mil; US$ 44 mil; € 1,8 mil).  

A operação de Segurança Copa do Mundo deixa como legado para o país, além de toda 
infraestrutura tecnológica transferida aos Estados-sede, a exitosa experiência de atuação integrada 
entre órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos nas ações de segurança pública da Copa do 
Mundo FIFA Brasil 2014. 

Prova disso é a utilização dos Centros Integrados de Comando e Controle em outras 
situações nas quais o trabalho interagências é indicado ou quando o envolvimento de diferentes entes 
e/ou esferas de governo se faz necessário. 

Após a Copa, os Centros Integrados de Comando e Controle Regional dos Estados e o Centro 
Integrado de Comando e Controle Nacional apoiaram diversas operações de segurança pública no 
país, das quais podemos destacar: Operação Divisas, envolvendo órgãos de segurança pública 
federais e estaduais do nordeste e o Ministério da Defesa (MD); Operação Eleições 2014 - 1° Turno, 
envolvendo as 27 unidades federativas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério da Defesa 
(MD); Operação de Transferência de Presos, envolvendo a Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (SENASP), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento 
Penitenciário (DEPEN) e estados do nordeste; Operação Eleições 2014 - 2° Turno, envolvendo as 
instituições já integradas no 1° Turno; Operação ENEM, envolvendo as 27 unidades federativas, 
órgãos federais de segurança, o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Defesa (MD). 
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4.4 Apresentação e análise de indicadores de desempenho 

Os indicadores de desempenho são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de 
monitoramento e avaliação das organizações, assim como seus projetos, programas e políticas, pois 
permitem acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de 
problemas, necessidades de mudança etc.  

Informações sobre desempenho são essencialmente comparativas. Um conjunto de dados 
isolado mostrando os resultados atingidos por uma instituição não diz nada a respeito do 
desempenho da mesma, a menos que seja confrontado com metas ou padrões 
preestabelecidos, ou realizada uma comparação com os resultados atingidos em períodos 
anteriores, obtendo-se assim uma série histórica para análise. (TCU, 2000). 

Tendo por finalidade as atribuições de dirigir, planejar, coordenar e avaliar as ações de 
segurança para os grandes eventos, a SESGE trouxe consigo quatro grandes desafios para coordenar 
a Operação de Segurança da Copa do Mundo FIFA 2014: 

a. criar um conceito de atuação integrada e coordenada das forças de segurança pública 
baseado no respeito às suas competências legais, na uniformidade de procedimentos e 
no conceito de unicidade da operação de segurança;  

b. criar uma estrutura tecnológica que desse suporte a essa complexa operação; 

c. desenvolver as ações necessárias de treinamento e capacitação para a plena operação 
desse sistema; 

d. desenvolver estratégias para fomentar atividades de Inteligência para orientar as 
atividades de segurança pública. 

Por se tratar de órgão novo, exclusivo dentro da Administração Pública e com atividades 
únicas, a definição de indicadores adequados às suas atribuições tem se revelado um assunto bastante 
desafiador para a SESGE, posto que estabelecer uma linha de base que oriente a definição de metas 
e indicadores é algo que exige tempo e maturidade organizacional. 

Por exemplo, considerando os desafios listados acima, indaga-se: como medir as atividades 
para os itens ‘a’ e ‘d’? Com relação aos itens ‘b’ e ‘c’, as metas estão estabelecidas no PPA 2011-
2014, e estão apresentadas em tópico específico deste Relatório. 

Isto posto, a SESGE, a partir de outubro de 2014, após o Evento Copa, com o apoio da 
Coordenação de Planejamento do Ministério da Justiça, iniciou o processo de definição dos 
indicadores de desempenho para as Olimpíadas e Paraolimpíadas Rio 2016.  

Em dezembro de 2014, obteve-se a primeira versão dos indicadores de desempenho para a 
SESGE, conforme tabela apresentada abaixo. 

Em 2015, a SESGE, por intermédio da Assessoria de Acompanhamento e Avaliação, 
prosseguirá no refinamento dos indicadores até então definidos e iniciará o processo de 
monitoramento dos mesmos junto às unidades internas responsáveis. 

 

 

 

 
 
 
 



 

48 

 

Tabela 5– A 4.4 – Indicadores de Desempenho 

Indicador Macroprocesso 
vinculado 

Fórmula de cálculo Finalidade 

1.1 Percentual de agentes 
públicos capacitados em ações 
de segurança pública de 
grandes eventos 

1. Fortalecimento das 
estruturas dos sistemas de 
segurança pública 
Federal e nos Estados-
sede 

(Quantidade de agentes públicos capacitados / 
quantidade planejada) X 100 

Avaliar a eficácia e a eficiência no 
fornecimento de capacitação aos 
efetivos das forças de segurança 
pública na forma planejada e/ou 
acordada com as mesmas; 

2.1 Percentual de exercícios 
preparatórios realizados 

2. Integração das forças 
de segurança 

(Quantidade de exercícios preparatórios 
realizados / Quantidade de exercícios 
preparatórios planejados) x 100 

Avaliar se os exercícios preparatórios 
foram eficazes para aplicação dos 
planos de segurança elaborados para os 
Jogos Rio 2016 

2.2 Percentual de agentes 
públicos envolvidos nos 
exercícios preparatórios 

2. Integração das forças 
de segurança 

(Quantidade de agentes públicos envolvidos/ 
Quantidade prevista de agentes públicos) x 100 

Avaliar se os exercícios preparatórios 
foram eficazes para treinamento dos 
agentes 

3.1 Tempo médio de execução 
dos processos de aquisição 

3. Gestão de recursos 
administrativo-
financeiros 

(Somatório do prazo total de cada processo 
encerrado dentro do período/quantidade de 
processos encerrados dentro do período) x 100 

Avaliar o tempo médio para a 
conclusão dos processos de aquisição 
da SESGE. 

3.2 Percentual de execução 
orçamentária da SESGE 

3. Gestão de recursos 
administrativo-
financeiros 

(Valores empenhados no exercício / Valor total 
do orçamento previsto para o exercício) 

Acompanhar e gerir a execução 
orçamentária da SESGE 

3.3 Percentual de execução 
financeira da SESGE 

3. Gestão de recursos 
administrativo-
financeiros 

(Valores pagos do ano + Valores pagos 
referentes a restos a pagar inscritos no exercício 
anterior) / (Valores empenhados do ano + 
Valores inscritos em restos a pagar do exercício 

Acompanhar e gerir a execução 
financeira da SESGE 



 

49 

 

Indicador Macroprocesso 
vinculado 

Fórmula de cálculo Finalidade 

anterior) 

4.1 Percentual de projetos com 
execução física adequada 

4. Gestão Estratégica de 
Projetos 

(Quantidade de projetos com execução física 
adequada / Quantidade total de projetos em 
execução) x 100 

Avaliar a eficácia da execução física 
dos projetos da SESGE a partir de um 
acompanhamento sistemático do 
Escritório de Projetos. 

4.2 Percentual de projetos 
alinhados à metodologia de 
gestão de projetos da SESGE 

4. Gestão Estratégica de 
Projetos 

(Quantidade de projetos alinhados à 
metodologia de gestão de projetos da SESGE / 
Quantidade total de projetos em execução) x 
100        

Avaliar a eficiência do Escritório de 
Projetos na adequação dos projetos à 
metodologia da SESGE.  



 

  

 

GESTÃO DE FUNDOS DO CONTEXTO DE ATUAÇÃO DA UNIDADE 

 

Segundo a DN TCU 134/2013, este capítulo e seus respectivos subitens não integram o 
Relatório de Gestão das Unidades jurisdicionadas da administração direta do Poder Executivo (parte 
A), das quais a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça 
– SESGE/MJ. 

Dessa forma, o capítulo não foi inserido no Relatório de Gestão 2014 da SESGE/MJ. 
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5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANC EIRA. 

 

O(s) subitem(ns) abaixo não se aplica(m) devido: 

• Demonstração e justificação de eventuais obrigações assumidas sem respectivo crédito 
autorizado no orçamento: não há eventuais obrigações assumidas sem respectivo crédito 
autorizado no orçamento na SESGE; 

• Informações sobre renúncia de receitas: não há arrecadação de receitas pela SESGE/MJ; 

• Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total: Esse sub item 
não se aplica a SESGE e será apresentado no RG 2014 da Secretaria Executiva do MJ; e 

• Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total: Esse sub item não 
se aplica a SESGE e será apresentado no RG 2014 da Secretaria Executiva do MJ 

 

5.1 Demonstração da execução das despesas 

5.1.1 Programação das despesas 

Quadro 10 – A 5.1.1 – Programação de Despesas 

Unidade Orçamentária: Código UO: 30101 UGO: 200248 

Origem dos Créditos Orçamentários 
Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e 
Encargos Sociais 

2 – Juros e Encargos da 
Dívida 3- Outras Despesas Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL  - - 180.039.434,00  

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares - - 43.112.001,00  

Especiais 
Abertos - - - 

Reabertos - - - 

Extraordinários 
Abertos - - - 

Reabertos - - - 

Créditos Cancelados - - - 

Outras Operações - - - 

Dotação final 2014 (A) - - 223.151.435,00  

Dotação final 2013(B) - - 116.149.636,00  

Variação (A/B-1)*100 - - 92,12  

Origem dos Créditos Orçamentários 
Grupos de Despesa Capital 

9 - Reserva de 
Contingência 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 
Financeiras 

6- Amortização 
da Dívida 

DOTAÇÃO NICIAL 248.374.566,00  - - - 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares - - - - 

Especiais 
Abertos - - - - 

Reabertos - - - - 

Extraordinários 
Abertos - - - - 

Reabertos - - - - 

Créditos Cancelados -9.812.000,00  - - - 

Outras Operações - - - - 
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Dotação final 2014 (A) 238.562.566,00  - - - 

Dotação final 2013(B) 428.978.947,00  - - - 

Variação (A/B-1)*100 -44,39 - - - 

Fonte: Siafi Gerencial 

5.1.1.1 Análise Crítica  

Os valores finais da dotação de "Outras Despesas Correntes" apresentou acréscimo em relação 
ao exercício anterior para atender à demanda de diárias e passagens de deslocamento da força de 
trabalho da SESGE envolvida na Operação de Segurança Pública durante a Copa do Mundo FIFA 
2014. 

Com relação aos valores de investimento, a redução em relação a 2013 deve-se ao planejamento 
de aquisições para a Copa do Mundo FIFA ter sido concentrado sua maior parte em 2012 e 2013, 
previamente ao evento. 

 

5.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa 

Quadro 11 – A 5.1.2 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa 

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente 
Recebedor

a 

1 – Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

2 – Juros 
e 

Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 200248  200005  0618320707U230001 - - 1.080.404,93  

Concedidos 200248  200005  06122211220000001 - - 336.668,37  

Concedidos 200248  200006  06122211220000001 - - 427.244,84  

Recebidos - - - - - - 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente 
Recebedor

a 
4 – 

Investimentos 

5 – 
Inversões 
Financeir

as 

6 – 
Amortização 

da Dívida 

Concedidos 200248  200005  0618320707U230001 30.560.000,00  - - 

Recebidos - - - - - - 

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente 
Recebedor

a 

1 – Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

2 – Juros 
e 

Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 200248  200336  0618320707U230001 - - 67.982.684,67  

Concedidos 200248  200109  0618320707U230001 - - 45.992.333,20  

Recebidos 200331  200248  06181207020ID0001 - - 2.598.467,39  

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente 
Recebedor

a 
4 – 

Investimentos 

5 – 
Inversões 
Financeir

as 

6 – 
Amortização 

da Dívida 
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Concedidos 200248  200336  0618320707U230001 14.900.981,42  - - 

Concedidos 200248  200109  0618320707U230001 21.501.500,00  - - 

Recebidos - - - - - - 

Fonte: Siafi Gerencial 

Análise Crítica 

Por meio do Termo de Execução Descentralizada nº 002/2014, a Secretaria Nacional de 
Segurança Pública-SENASP transferiu cerca de R$ 2,5 milhões para o custeio de link de dados, 
visando manter e garantir que os padrões de comunicação e integração dos órgãos de Segurança 
Pública e Defesa Social ocorridos durante a Copa do Mundo FIFA 2014 sejam incorporados como 
legado às políticas permanentes de Segurança Pública. 

Quadro 12- A 5.1.2 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 200248 110120 0618320707U230001 - - 5.689.203,49  

Concedidos 200248 240129 0618320707U230001 - - 1.000.000,00  

Concedidos 200248 153056 0618320707U230001 - - 885.000,00  

Concedidos 200248 240101 06122211220000001 - - 96.584,46  

Recebidos - - - - - - 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – 
Inversões 

Financeiras 

6 – 
Amortizaçã
o da Dívida 

Concedidos 200248 110120 0618320707U230001 2.860.958,70      

Recebidos - - - - - - 
 

Fonte: Siafi Gerencial 

 

Análise Crítica 

As transferências para outros órgãos não integrantes da estrutura do Ministério da Justiça 
foram decorrentes de Termos de Execução Descentralizada firmados com a Agência Brasileira de 
Inteligência – ABIN (para  implantação do Centro Nacional de Inteligência), com Ministério de 
Ciência e Tecnologia (para desenvolvimento de software e rateio de despesas de cessão de uso de 
espaço físico) e com a Universidade Federal Fluminense (para cursos de capacitação). 
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5.1.3 Realização da Despesa 

 

5.1.3.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados 
Diretamente pela UJ 

 

Quadro 13 – A 5.1.3.1 – Despesas executadas diretamente pela UJ, por modalidade de contratação – Créditos 
Originários 

Unidade Orçamentária:  Código UO: 30101 UGO: 200248 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 
1.    Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 89.021.371,05  17.492.455,61  88.382.307,03  17.492.455,61  

a)    Convite - - - - 

b)    Tomada de Preços - - - - 

c)     Concorrência - - - - 

d)    Pregão  89.021.371,05  17.492.455,61  88.382.307,03  17.492.455,61  

e)     Concurso - - - - 

f)     Consulta - - - - 
g)    Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas - - - - 

2.     Contratações Diretas (h+i) 2.171.488,63  23.072.805,95  2.171.488,63  23.072.805,95  

h)     Dispensa 45.959,35  466.643,74  45.959,35  466.643,74  

i)    Inexigibilidade 2.125.529,28  22.606.162,21  2.125.529,28  22.606.162,21  

3.     Regime de Execução Especial 8.265,02  11.399,32  8.265,02  11.399,32  

j)      Suprimento de Fundos 8.265,02  11.399,32  8.265,02  11.399,32  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 10.651.985,53  9.894.651,52  10.651.989,53  9.894.651,52  

k)      Pagamento em Folha 0,00  0,00  0,00  0,00  

l)    Diárias 10.651.985,53  9.894.651,52  10.651.989,53  9.894.651,52  

5.     Outros 2.019.205,01  8.332.741,22  2.019.201,01  8.332.741,22  

6.     Total (1+2+3+4+5) 103.872.315,24  58.804.053,62  103.233.251,22  58.804.053,62  

Fonte: Siafi Gerencial 
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5.1.3.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores executados Diretamente pela UJ 

Quadro 14 – A 5.1.3.2 – Despesas executadas diretamente pela UJ – Créditos Originários 

Unidade Orçamentária:  Código UO: 30101 UGO: 200248 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

1. Pessoal - - - - - - - - 

2. Juros e Encargos da Dívida - - - - - - - - 

3. Outras Despesas Correntes 
66.306.122,48  63.811.924,90  35.759.942,34  21.668.248,03  30.546.180,14  42.143.676,87  35.714.064,12  21.668.248,03  

339039 41.631.797,04 28.770.886,97 18.282.758,64 864.207,65 23.349.038,40 27.906.679,32 18.236.880,62 864.207,65 

339014 10.651.985,53 2.099.782,82 10.651.985,53 2.099.782,82 0,00 0,00 10.651.985,33 2.099.782,82 

339030 7.490.998,72 21.461.575,46 2.739.741,71 8.320.940,95 4.751.257,01 13.140.634,51 2.739.741,71 8.320.940,95 

339033 5.147.748,56 3.294.310,24 2.775.338,95 2.465.149,24 2.372.409,61 829.161,00 2.775.338,95 2.465.149,24 

339036 1.156.790,25 7.804.607,90 1.156.790,25 7.794.868,70 0,00 9.739,20 1.156.790,25 7.794.868,70 

Outras 226.802,38 380.761,51 153.327,26 123.298,67 73.475,12 257.462,84 153.327,26 123.298,67 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

4. Investimentos 126.528.194,41  310.275.705,02  68.112.372,90  37.135.805,59  58.415.821,51  273.139.899,43  67.519.186,90  37.135.805,59  

449052 100.569.456,45  192.787.269,58  50.298.044,58  9.812.286,79  50.271.411,87  182.974.982,79  49.704.858,58  9.812.286,79  

449039 25.729.840,96  53.192.514,04  17.585.431,32  3.329.936,00  8.144.409,64  49.862.578,04  17.585.431,32  3.329.936,00  

449051 228.897,00  64.295.921,40  228.897,00  23.993.582,80  0,00  40.302.338,60  228.897,00  23.993.582,80  

5. Inversões Financeiras - - - - - - - - 

6. Amortização da Dívida - - - - - - - - 

   Fonte: Siafi Gerencial 
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5.1.3.3 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 

 

Quadro 15 – A 5.1.3.3 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de 
Movimentação 

Valores em R$1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 
1.    Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 26.666.389,49  3.446.172,09  25.387.769,32  3.404.306,36  

a)    Convite - - - - 

b)    Tomada de Preços - - - - 

c)     Concorrência - - - - 

d)    Pregão  26.666.389,49  3.446.172,09  25.387.769,32  3.404.306,36  

e)     Concurso - - - - 

f)     Consulta - - - - 

g)    Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas 

- - - - 

2.     Contratações Diretas (h+i) 8.492.523,29  1.559.132,34  8.422.400,70  636.152,44  

h)     Dispensa 2.230.474,72  146.224,40  2.160.352,13  146.224,40  

i)    Inexigibilidade 6.262.048,57  1.412.907,94  6.262.048,57  489.928,04  

3.     Regime de Execução Especial 0,00  318.782,39  0,00  318.782,39  

j)      Suprimento de Fundos 3.358.563,90  318.782,39  3.358.563,90  318.782,39  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 78.670.325,36  32.166.923,98  78.668.901,86  32.166.923,98  

k)      Pagamento em Folha - 0,00  - 0,00  

l)    Diárias 78.670.325,36  32.166.923,98  78.668.901,86  32.166.923,98  

5.     Outros 1.393.995,03  987.560,10  1.393.770,83  928.053,40  

6.     Total (1+2+3+4+5) 118.561.797,07 38.478.570,90  113.872.842,71  37.454.218,57  

Fonte: Siafi Gerencial 
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5.1.3.4 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

Quadro 16 – A 5.1.3.4 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

1. Despesa de Pessoal -  -  -  -  -  -  -  -  

2. Juros e Encargos da Dívida -  -  -  -  -  -  -  -  

3. Outras Despesas Correntes 
121.462.448,42  33.563.750,78  115.700.838,37  8.129.375,31  5.761.610,05  12.622.517,40  114.350.447,91  8.129.375,31  

339014 78.670.325,36  - 78.670.325,36  - -  - 78.668.901,86  - 

339030 21.610.644,20  20.751.892,71  18.840.117,28  8.129.375,31  2.770.526,92  12.622.517,40  18.316.031,17  8.129.375,31  

339039 14.978.791,05  12.811.858,07  12.241.243,60  - 2.737.547,45  - 11.507.910,99  - 

339033 4.802.227,92  - 4.548.692,24  - 253.535,68  - 4.457.368,20  - 

339036 1.066.153,73  - 1.066.153,73  - - - 1.065.929,53  - 

Demais Elementos do grupo 334.306,16  - 334.306,16  - - - 334.306,16  - 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

4. Investimentos 
69.800.440,12  25.834.604,00  2.860.958,70  - 

66.939.481,4
2  

25.834.604,00  2.860.958,70  - 

449052 
68.133.246,83  25.834.604,00  2.146.558,70  -  

65.986.688,1
3  

25.834.604,00  2.146.558,70  -  

449039 1.667.193,29  - 714.400,00  -  952.793,29  - 714.400,00  -  

5. Inversões Financeiras -  -  -  -  -  -  -  -  

6. Amortização da Dívida -  -  -  -  -  -  -  -  

Fonte: Siafi gerencial 
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5.1.3.5 Análise crítica da realização da despesa 

Com relação aos valores executados diretamente pela SESGE ((itens 6.1.3.2 e 6.1.3.4), não 
houve significativa variação das despesas correntes em seu valor total. As despesas com serviços 
sofreram acréscimo em razão da utilização dos serviços de rede Wan (links) dos Centros Integrados 
de Comando e Controle (Nacional e Regional) para efetiva operação de segurança durante a Copa do 
Mundo FIFA 2014. 

Das Despesas de Investimentos, o decréscimo observado em 2014 se justifica porque os 
investimentos para Segurança dos Grandes Eventos se concentraram em 2013, conforme o 
planejamento das aquisições. 

Ainda sobre os valores executados diretamente pela SESGE, a inexigibilidade se refere, em 
maior parte, a aquisição de instrumentos de menor potencial ofensivo distribuídos aos Estados-sede 
dos Centros de Treinamento da Copa - Sergipe, Espírito Santo e Alagoas - e para o Distrito Federal. 

Nos quadros relacionados a crédito de movimentação (itens 6.1.3.5 e 6.1.3.6), os valores 
apresentados são referentes ao orçamento sob responsabilidade da SESGE (ação 7U23), mas 
executado por outros órgãos. 

Todas as despesas estão no escopo de Termos de Execução Descentralizada firmados pela 
SESGE/MJ com órgãos parceiros na execução do Plano de Segurança Pública para Grandes Eventos. 
De modo geral, a execução da despesa se deu majoritariamente na aquisição de equipamentos 
permanentes, capacitação e pagamento de diárias de servidores públicos que atuaram na Operação de 
Segurança da Copa do Mundo FIFA 2014. 

 

5.2 Informações sobre ações de publicidade e propaganda 

Quadro 17 – A 5.2 – Despesas com publicidade 

Publicidade Programa/Ação orçamentária 
Valores 

empenhados Valores pagos 

Institucional   -  -  

Legal 2070/7U23 171.722,72  98.247,60  

Mercadológica   -  -  

Utilidade pública   -  -  
 

Fonte: Siafi gerencial 

 

Análise Crítica 

Os valores se referem a despesas com publicidade legal. Ou seja, a pagamento de publicação 
de atas, editais, decisões, avisos e de outras informações da SESGE, com o objetivo de promover a 
transparência e atender a prescrições legais.  
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5.3 Demonstração da movimentação e saldos de restos a pagar de exercícios anteriores 

Quadro 18 – A 5.3 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar não Processados  

Ano de Inscrição 
Montante 
01/01/2014 

Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 
31/12/2014 

2013 315.283.576,30  286.456.820,46  692.574,03  28.134.181,81  

2012 110.328.038,04  108.487.267,05  1.504.773,57  335.997,42  

Restos a Pagar Processados  

Ano de Inscrição 
Montante 
01/01/2014 

Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 
31/12/2014 

2013 1.867.004,12  1.783.694,12  - 83.310,00  

2012 - - - - 
 

      Fonte: Siafi gerencial 

 

5.3.1 Análise Crítica 

Em razão das entregas dos equipamentos, bens e serviços adquiridos para a Copa do Mundo, 
verifica-se uma execução de acima de 90% dos restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.  

Os valores cancelados de RP foram, em maior parte, referentes a empenhos estimativos, 
valores não executados. 

Os saldos de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores, ainda vigentes, foram mantidos 
para garantir o pagamento de valores contratados que ainda dependem de implemento de condição 
para o efetivo pagamento. 
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5.4 Informações sobre transferências de recursos 

 

5.4.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 

Consultar Anexo I deste Relatório de Gestão. 

 

5.4.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos 
Três Últimos Exercícios 

    

  Quadro 19 – A 5.4.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 

CNPJ: 00.394.494/0149-43 

UG/GESTÃO: 200248/0001 

Modalidade 

Quantidade de 
Instrumentos Celebrados 

em Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 
Independentemente do ano de Celebração do 

Instrumento (em R$ 1,00) 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio 0 0 15 0,00 14.834.583,91 16.589.330,05 

Contrato de Repasse 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Termo de Execução 
Descentralizada (antigo 

Termo Cooperação) 
21 31 14 229.582.239,70 119.226.468,58 26.788.298,12 

Termo de Compromisso 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Totais 21 31 29 229.582.239,70 134.061.052,49 43.377.628,17 

Fonte: SICONV e SIAFI 
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5.4.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios e Contratos de 
Repasse 

 

Quadro 20- A 5.4.3 – Resumo da prestação de contras sobre transferências concedidas pela UJ na 
modalidade convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse 

Valores em 
R$ 1,00 

 

 Unidade Concedente 

 Nome: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 

CNPJ: 00.394.494/0149-43  UG/GESTÃO: 200248/0001 

Exercício da 
Prestação 
das Contas 

Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos 
(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 
Execução 

Descentralizada 

Contratos 
de 

Repasse 

2014 

Contas Prestadas 
Quantidade 12 18 - 

Montante Repassado R$ 28.340.033,00 R$ 107.979.380,81 - 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 2 2 - 

Montante Repassado R$ 1.299.609,76 R$ 37.120.440,00 - 

2013 

Contas Prestadas 
Quantidade - 9 - 

Montante Repassado - R$ 100.523.308,82 - 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 

2012 

Contas Prestadas 
Quantidade - 4 - 

Montante Repassado - R$ 4.587.045,00 - 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 

Anteriores a 
2012 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 

Fonte: SICONV e SIAFI 

 

  



 

61 

 

5.4.4 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios, Termo de Execução Descentralizada e de Contratos de Repasse 

 

Quadro 21 – A 5.4.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse Posição em 31/12 em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 

CNPJ: 00.394.494/0149-43 UG/GESTÃO: 200248/0001 

Exercício da 
Prestação das 

Contas 
Quantitativos e Montantes Repassados 

Instrumentos 

Convênios 
Termo de Execução 

Descentralizada 
Contratos de 

Repasse 

2014 

Quantidade de Contas Prestadas 13 28 - 

Com Prazo de 
Análise ainda não 

Vencido¹ 

Contas 
Analisadas 

Quantidade Aprovada 0 7 - 

Quantidade em Complementação de Prestação de 
Contas**      

0 
10 

- 

Quantidade Reprovada 0 0 - 

Quantidade de TCE 0 0 - 

Montante Repassado (R$) 0 R$ 134.623.781,25 - 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 13 11 - 

Montante Repassado (R$) R$ 28.440.033,00 R$ 115.725.054,31 - 

Com Prazo de 
Análise Vencido¹ 

Contas 
Analisadas 

Quantidade Aprovada - - - 

Quantidade Reprovada - - - 

Quantidade de TCE - - - 

Montante Repassado (R$) - - - 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade - - - 

Montante Repassado (R$) - - - 

2013 

Quantidade de contas prestadas - 8 - 

Contas Analisadas 
Quantidade Aprovada - 0 - 

Quantidade em Complementação de Prestação de Contas² - 8 - 
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Quantidade Reprovada - 0 - 

Quantidade de TCE - 0 - 

Montante repassado - R$ 19.209.214,22 - 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade - 0 - 

Montante repassado (R$) - 0 - 

2012 

Quantidade de Contas Prestadas - 4 - 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada - 1 - 

Quantidade em Complementação de Prestação de Contas** - 3 - 

Quantidade Reprovada - 0 - 

Quantidade de TCE - 0 - 

Montante Repassado - R$ 20.230.757,61 - 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade - 0 - 

Montante Repassado  - 0 - 

Exercício 
Anterior a 2012 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 

Fonte: SICONV e SIAFI 

* O prazo de análise da prestação de contas é de um ano, conforme § 8º, art. 10, do Decreto nº 6.170/2007.    

** São prestações de contas analisadas pela Secretaria, mas que quando da análise verificou-se a necessidade de complementação das informações apresentadas pelo partícipe. 
Novos documentos foram solicitados para nova análise pelo fiscal do TED. 
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5.4.5 Análise Crítica 

O Termo de Execução Descentralizada é um importante instrumento de execução 
orçamentária da SESGE, o qual tem, em grande parte, a finalidade de promover a modernização e o 
reaparelhamento dos órgãos e entidades federais envolvidos com a segurança dos Grandes Eventos. 
Até dezembro de 2014, a Secretaria havia firmado 66 TED´s, no total aproximado de R$407 milhões. 

Somente em 2014, foram transferidos R$ 229 milhões, em 21 TED´s firmados. De modo geral, 
a descentralização do crédito ocorreu para aquisição de equipamentos permanentes, capacitação e 
pagamento de diárias de servidores públicos que atuaram na Operação de Segurança da Copa do 
Mundo FIFA 2014. 

Cada transferência de crédito está vinculada a um Plano de Trabalho, o qual descreve o objeto 
a ser executado, as metas a serem alcançadas e as etapas de execução. Para cada instrumento firmado 
há um fiscal formalmente designado.  

Com relação ao processo de prestação de contas, por se tratar de transferência de crédito a 
órgãos ou entidades públicas da União, as prestações de contas dos TED´s se referem tão-somente à 
execução física do objeto, pois as contas sobre a execução financeira serão prestadas aos órgãos de 
controle junto com as contas do órgão recebedor ao final do exercício.  

A esse respeito, sobre as prestações de contas no exercício de 2014, cabe esclarecer: 

• Os dois termos (TEDs nºs 01/2013 e 23/2013) que não tiveram suas contas prestadas em 
2014 foram firmados com o Departamento de Polícia Federal e estavam vigentes até 2013, 
razão pela qual eles não constam na relação de instrumentos de transferência vigentes em 
2014, conforme Anexo I deste relatório; 

• O TED nº 01/2013 já foi prestado contas em 2015; 
• Quanto ao TED nº 23/2013, por se tratar de transferência de crédito para despesas de 

custeio1, notadamente para a Operação de Segurança da Copa das Confederações de 2013, 
vale observar que há uma grande dificuldade em definir, conjuntamente com o DPF, qual 
a documentação adequada a ser apresentada na prestação de contas, uma vez que o objeto 
firmado não previa execução física. Sobre esse assunto, a SESGE está em negociação com 
o DPF para que a referida prestação de contas ocorra ainda 2015. 

Quanto aos convênios, no total de 15, todos foram firmados em 2012 com o prazo de vigência 
até 2014. Os objetos desses convênios, em sua maioria, se referiam a ações de capacitação de agentes 
de segurança pública dos órgãos e entidades estaduais envolvidos na segurança de Grandes Eventos.  

Sobre as prestações de contas, posição março de 2015, cabe informar que as prestações de 
contas pendentes já foram apresentadas pelos convenentes e o processo de análise já foi iniciado.  

Ressalta-se, contudo, que devido à insuficiência de pessoal da SESGE, as análises de 
prestações de contas de convênios e TED´s acontecem de forma secundária, pois os mesmos 
servidores responsáveis pela análise, controle e acompanhamento das prestações de contas, 
participam também do processo de formalização de novos instrumentos para os projetos Olimpíadas 
Rio 2016. Situação equivalente se encontram os fiscais, que estão responsáveis pelo passivo de 45 

                                                 
1 Para as despesas de custeio, a documentação exigida para comprovar a execução física é o “Demonstrativo dos Gastos1”, 
acompanhado com as Notas de Empenho emitidas, quando ocorrer. A finalidade desse demonstrativo é a de certificar a 
utilização dos créditos repassados frente às especificações de despesas constantes do Plano de Trabalho. Trata-se de 
documentação mínima para a comprovação de que a despesa de custeio foi prevista e executada de acordo com a 
finalidade constante no Termo de Execução Descentralizada e no seu respectivo Plano de Trabalho 
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prestações de contas e também por acompanhar os novos instrumentos que estão sendo firmados pela 
SESGE referentes aos projetos Olimpíadas Rio 2016.  

A SESGE não possui Contratos de Repasse e Termos de Compromisso. 

 

5.4.6 Integridade das informações dos contratos e convênios nos sistemas estruturantes da 
administração pública federal (SIASG E SICONV) 
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5.5 Informações sobre suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento 
do Governo Federal 

5.5.1 Concessão de Suprimento de Fundos 

Quadro 22 – A 5.5.1 – Concessão de suprimento de fundos 

Exercício 
Financeiro 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI 
Meio de Concessão Valor do 

maior 
limite 

individual 
concedido 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do 

Governo Federal 

Código Nome ou Sigla Quantidade  
Valor 
Total 

Quantidade  
Valor 
Total 

2014 200248 SESGE/MJ - - 18 130.000,00  8.000,00  

2013 200248 SESGE/MJ - - 9 60.000,00  8.000,00  

2012 200248 SESGE/MJ - - 5 34.000,00  8.000,00  

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

5.5.2 Utilização de Suprimento de Fundos 

Quadro 23 – A 5.5.2 – Utilização de suprimento de fundos 

Exercício 

Unidade Gestora (UG) do 
SIAFI 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura 

Total 
(a+b) Código Nome ou Sigla Quantidade  

Valor 
Total 

Quantidade  

Valor 
dos 

Saques 
(a) 

Valor das 
Faturas (b) 

2014 200248 SESGE/MJ  - -  18 0,00  8.265,02  8.265,02  

2013 200248 SESGE/MJ  - -  9 0,00  11.399,32  11.399,32  

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

5.5.3 Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos 

Quadro 24 – A 5.5.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

200248 SESGE/MJ 

339030 

16 805,90  

17 778,00  

21 197,50  

26 570,00  

29 94,07  

39 800,00  

339039 

16 972,00  

19 3.683,55  

63 70,00  

99 294,00  

Fonte: SIAFI Gerencial 
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5.5.4 Análise Crítica 

 

A SESGE utiliza o Suprimento de Fundos desde 2012 para atender despesas de pequeno vulto, 
que, por sua excepcionalidade, não possam se subordinar ao processo normal de aplicação. 

Em 2014 foram concedidos dezoito suprimentos de fundos para atender as necessidades da 
Secretaria, em Brasília-DF e na sede do Rio de Janeiro-RJ. Também foram concedidos suprimentos 
para servidores em viagens a serviço, durante os jogos da Copa do Mundo FIFA 2014. 

A Portaria SESGE n°101/2012, estabelece procedimentos a serem observados na concessão, 
aplicação e comprovação de suprimento de fundos. Assim, deve o suprido observar rigorosamente a 
classificação da despesa autorizada pelo Ordenador de Despesas, o prazo fixado para sua aplicação e 
comprovação. Na aplicação do suprimento de fundos deve ser observado: a inexistência temporária 
ou eventual, no almoxarifado, bem como a inexistência de fornecedor cadastrado ou em ata de registro 
de preços para aquisição de material de consumo, e a inexistência de cobertura contratual na 
contratação de serviços. 

A prestação de contas apresentada pelo suprido é composta do Formulário Demonstrativo de 
Receita e Despesa de Suprimento de Fundos – preenchido, datado e assinado pelo suprido – e dos 
Documentos comprobatórios das despesas realizadas, contendo a justificativa da destinação do 
material ou da prestação de serviços. A documentação é conferida e analisada por servidor da 
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças, auxiliando nos controles internos 
relacionados ao Suprimento de Fundos. 

Todos os suprimentos de fundos concedidos na Unidade Jurisdicionada foram por intermédio 
de Cartão de Pagamentos do Governo Federal - CPGF. Em sua totalidade, teve aprovação das 
prestações de contas e a aplicação foi em despesas de pequeno vulto. 
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6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DESPESAS 
RELACIONADAS 

 

O(s) subitem(ns) abaixo não se aplica(m) devido: 

• Informações específicas sobre o pessoal: Em que pese este subitem estar descrito no E-contas 
ele integra o Relatório de Gestão dos órgãos e entidades identificadas na DN TCU 134/2013 
como Parte B; 

• Informações específicas relacionadas à acumulação de cargos objeto do Acórdão 
2.919/2012/TCU- 1º Câmara: Em que pese este subitem estar descrito no E-contas ele integra 
o Relatório de Gestão dos órgãos e entidades identificadas na DN TCU 134/2013 como Parte 
B; 

• Desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º 
do decreto 7.828/2012: Esse item constará no relatório de gestão da Secretaria Executiva do 
Ministério da Justiça, órgão central; 

• Informações sobre as entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas: Em que 
pese este subitem estar descrito no E-contas ele integra o Relatório de Gestão dos órgãos e 
entidades identificadas na DN TCU 134/2013 como Parte B; 

• Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância: A contratação dos serviços de 
limpeza, higiene e vigilância ostensiva dos espaços físicos ocupados pela SESGE/MJ é de 
responsabilidade do órgão cedente2, cabendo à Secretaria tão-somente participar do rateio das 
despesas da Unidade, razão pela qual o presente item não se aplica; e 

• Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão: 
Essa atribuição é administrada pelo Ministério da Justiça, razão pela qual o presente item não 
se aplica. 

 

6.1 Informações sobre a estrutura de pessoal 

 

6.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade 
Jurisdicionada 

Quadro 25 – A 6.1.1 – Força de trabalho da UJ 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 25 107 86 8 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 25 107 86 8 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 25 25 21 4 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 
descentralizado Não há 0 0 0 

                                                 
2 O órgão cedente varia conforme o local ocupado pela SESGE: Setor Policial Sul, lote 5, quadra 3 –Asa Sul, Brasília-
DF. O imóvel é de responsabilidade do Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF; Setor Policial Sul, bloco 
“F”, quadra 3, da área 5 – Asa Sul - Brasília-DF. O imóvel é de responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação; Av. Rio Branco, nº174, 27ºandar – Rio de Janeiro-RJ. O imóvel é de responsabilidade da CAIXA. 
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1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório Não há 0 0 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não há 82 65 4 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não há 0 0 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 25 107 86 8 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 

Quadro 26 – A 6.1.1 – Distribuição da lotação efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 46 61 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 46 61 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 17 8 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 29 53 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 46 61 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 

Quadro 27 – A 6.1.1 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação 
Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício 
Autorizada

* Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 13 13 6 6 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 13 13 6 6 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 0 0 0 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 
Descentralizado Não há 0 0 0 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 13 6 6 

1.2.4.    Sem Vínculo Não há 0 0 0 

1.2.5.    Aposentados Não há 0 0 0 

2.   Funções Gratificadas ** 100 79 89 10 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 12 17 5 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas Não há 67 72 5 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  113 92 95 16 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 
* Número de cargos comissionados e funções gratificadas aprovado pelo Decreto nº 6.061/2007, e suas alterações. 
** Considerando as Funções Comissionadas de Grandes Eventos – FCGE criadas pela Medida Provisória nº 640, de 21 
de março de 2014, convertida na Lei nº 13.020, de 2014. 
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Análise Crítica 

O Quadro de Pessoal do Núcleo Central do Ministério da Justiça conta com um quantitativo 
reduzido de servidores para a implementação de projetos e ações de crescente complexidade, o que 
impacta também a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos no que diz respeito 
à força de trabalho frentes às necessidades da unidade. 

De acordo com o perfil etário dos servidores em exercício na SESGE, observa-se que a 
seguinte distribuição: 9,35%, 50,47%, 35,51%, 2,80% e 1,87% nas faixas “até 30”, “de 31 a 40”, “de 
41 a 50”, “de 51 a 60” e “acima de 60” anos, respectivamente, causando preocupação na 
Administração, pois há risco de evasão de servidores, seja pelos mais novos que buscam melhores 
oportunidades de salários, seja pelos mais velhos que podem sair a qualquer momento pelo instituto 
da aposentadoria. 

Por outro lado, o MJ vem buscando alternativas para recompor a força de trabalho das 
unidades integrantes da Pasta, tais como pedido de concurso público e plano de carreiras.  Todavia, 
algumas ações fogem da governabilidade do órgão. 
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6.1.2 Qualificação e capacitação da Força de Trabalho  

 

O Ministério da Justiça, por intermédio da Coordenação-Geral de Recursos Humanos vem, 
há alguns anos, investindo na capacitação de seu quadro de pessoal, por meio de cursos, oficinas e 
outras ações que possibilitem o desenvolvimento profissional, a qualificação e requalificação de seus 
servidores. 

No ano de 2014, foi realizado o levantamento das necessidades de capacitação junto às 
unidades administrativos do MJ, cujos temas mais demandados foram licitações, contratos, convênios 
e prestação de contas, execução orçamentária e financeira, atendimento ao público e qualidade de 
vida no trabalho. No caso da SESGE, foram concedidas 39 (trinta e nove) oportunidades de 
capacitação aos servidores, sendo 20 (vinte) em cursos e 19 (dezenove) em seminários. 

Além disso, o MJ oferece oportunidades de capacitação de longa duração por meio dos 
seguintes programas: Bolsa Universitária (custeio de até 50% da mensalidade do curso de graduação); 
Bolsas Integrais de Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado; Curso de inglês ministrado pelo Centro 
Cultural Thomas Jefferson; e Programa de Incentivo à Participação em Cursos de Idioma Estrangeiro 
(custeio de até 50% da mensalidade, até o limite máximo de R$ 200,00). 

Dessas ações, houve a participação de 3 (três) servidores da Unidade, sendo 1 (um) no curso 
de inglês e 2 (dois) em cursos de idioma estrangeiro. 

No que se refere ao grau de escolaridade, 11,22% dos servidores da SESGE possuem 
“Ensino Médio”; 84,11% “Ensino Superior”; 3,74% “Aperfeiçoamento, Especialização ou Pós-
Graduação”; e 0,93% “Doutorado”. 
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6.2 Informações sobre as despesas com pessoal 

 

Quadro 28 – A 6.2 – Custos do pessoal 

Tipologias/ Exercícios 

 
Vencimento

s e 
Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis  
 Despesas 

de 
Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total  
 Retribuições   Gratificações   Adicionais   Indenizações  

 Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 2014 507.104,88 56.475,78 730.583,44 21.242,90 102.209,33 26.250,49 16.527,95 0,00 92,56 
1.460.487,

33 

2013 256.270,17 70,77 306.793,80 15.077,52 57.369,64 12.724,44 12.142,19 5.338,14 0,00 665.786,67 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 2014 0,00 1.785.519,48 239.948,10 96.144,23 614.296,49 0,00 2.361,05 2.816,15 0,00 
2.741.085,

50 

2013 0,00 549.499,67 79.163,86 11.975,71 266.667,64 0,00 36.468,86 306,79 0,00 944.082,53 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE 
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6.3 Informações sobre controles para mitigar riscos relacionados ao pessoal 

 

6.3.1 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 

 

No âmbito do Poder Executivo Federal, o controle de possíveis acumulações vedadas de cargos, 
funções e empregos públicos é realizado pelo órgão central do SIPEC – Secretaria de Gestão Pública do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por dois meios: 

a) Parametrização no Sistema de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, no qual é 
bloqueada a operação de cadastramento de um novo vínculo funcional, quando detectada a ocorrência de 
ocupação de um cargo público não acumulável no âmbito da Administração Pública Federal, direta e 
autárquica. 

b) Cruzamento das bases de dados do SIAPE com os dados da Relação Anual de Informações 
Sociais – RAIS, que se detectado algum possível caso, é encaminhado ao órgão de exercício do respectivo 
servidor para verificação. 

Em ambas situações, a possível ocorrência deve ser apurada por meio de processo administrativo, 
no qual é assegurado o contraditório e a ampla defesa ao servidor. 

Destaca-se ainda, que no âmbito interno, o servidor no momento da posse em cargo público 
apresenta declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, respeitando 
as situações previstas na Constituição Federal e que caso faça alguma declaração inverídica, essa pode 
agravar a situação do servidor. Ademais o servidor se compromete a comunicar à CGRH/MJ, qualquer 
alteração que vier a ocorrer em sua vida funcional, bem como está ciente que qualquer declaração falsa é 
crime previsto em Lei. 

Desta forma, considera-se que o controle adotado no âmbito do SIPEC tem sido útil e eficiente. 

No exercício de 2014 não foi detectada nenhuma ocorrência de possível acumulação vedada de 
cargos, funções e empregos públicos. 

 

6.3.2 Terceirização Irregular de Cargos 

A SESGE só possui terceirizados para atividades não abrangidas pelo Plano de Cargos do Ministério 
da Justiça. Ademais a gestão dos contratos de locação desses terceirizados são administrados pelo MJ, razão 
pela qual o presente item não se aplica. 

 

6.3.3 Riscos identificados na gestão de pessoas 

 

O déficit de servidores no Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça agravou-se, principalmente, 
pela ausência de concurso público nas décadas de 80 e 90, contrapondo com o gradativo e significativo 
aumento das atribuições institucionais da Pasta ao longo desse mesmo período. 

Não obstante a realização de concursos públicos nos anos de 2009 e 2013, os quantitativos 
autorizados foram aquém do número necessário de servidores. Destaca-se que, o concurso público de 2009 
teve como objetivo a substituição dos prestadores de serviços considerados como impróprios por servidores, 
que já não eram suficientes para fazer frente à notória ausência de servidores públicos, então verificada no 
Ministério da Justiça. 

Já com relação ao concurso de 2013, do total de 838 (oitocentas e trinta e oito) vagas solicitadas, 
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só foram autorizadas1 110 (cento e dez) vagas, sendo 10 (dez) de Administrador, 95 (noventa e cinco) de 
Analista Técnico-Administrativo, 1 (uma) de Contador e 4 (quatro) de Economista, sob alegação de 
restrições orçamentárias. 

Além disso, os servidores do Quadro de Pessoal do MJ são integrantes do Plano Geral do Poder 
Executivo - PGPE e percebem uma das mais baixas remunerações do Serviço Público Federal, trazendo 
como consequências: considerável índice de desistência à posse no cargo efetivo e evasão de servidores 
qualificados. 

Do concurso público de 2009, de um total de 604 (seiscentos e quatros) cargos oferecidos 
(considerando as 450 vagas iniciais e 154 vagas excedentes), apenas 359 (trezentos e cinquenta e nove) 
vagas estão providas no MJ (posição: 31/12/2014), em face da grande oferta de cargos públicos com 
remunerações melhores, inclusive no Poder Executivo Federal. 

Com referência ao concurso público de 2013, cujos provimentos iniciaram a partir de março de 
2014, apresenta-se o índice de 30% de desistência dos candidatos para assumir o cargo público. Além disso, 
13% dos candidatos empossados solicitaram vacância do cargo (posição 31/12/2014). 

Diante desse cenário e considerando a carência de servidores, o MJ encaminhou em 2013, e 
novamente em 2014, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão pedidos de autorização para 
realização de concurso público, conforme quadro a seguir, mas ambos pedidos foram indeferidos, sob a 
alegação de que os Projetos de Lei dos exercícios de 2014 e 2015, encaminhados ao Congresso Nacional, 
não contemplaram recursos orçamentários para a implementação das referidas propostas. 

 
Tabela 6 – Quantitativo de vagas solicitadas ao Ministério do Planejamento para preenchimento por 
meio de concurso público 

Cargo Nível Quantitativo - Pedido 2013 Quantitativo - Pedido 2014 

Agente Administrativo NI 200 200 

Arquiteto NS - 05 

Contador NS - 05 

Engenheiro NS 04 10 

Estatístico NS - 05 

Técnico em Comunicação Social NS - 10 

TOTAL 204 235 

 

Além disso, foi pleiteada a autorização para nomeação dos candidatos excedentes, até o limite de 
50% do quantitativo inicial de vagas do concurso público de 2013, totalizando 57 (cinquenta e sete) cargos 
para o Núcleo Central do MJ, tendo sido indeferida a solicitação, em dezembro de 2014, por questões 
orçamentárias. 

Verifica-se que no Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça, há uma concentração de servidores 
ocupantes de cargo de nível superior na classe inicial. Já no caso dos servidores de nível intermediário, a 
concentração acontece na classe final. Em ambas as situações, esses aspectos tornam-se um fator 
preocupante para os gestores do MJ, porque há possibilidade de evasão de servidores, seja por posse em 
outro cargo inacumulável ou aposentadoria, dentre outras modalidades de vacâncias. 

Com relação às possíveis aposentadorias, 226 (duzentos e vinte e seis) servidores completaram ou 
estão prestes a completar os requisitos para aposentadoria até o ano de 2018. Embora a possibilidade dessas 

                                                 
1 Portaria MP nº 592, de 10 de dezembro de 2012. 
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aposentadorias acontecerem na totalidade seja mínima, cada vez que um servidor se aposenta, agrava mais 
a situação do déficit de pessoal, pois não há a reposição de imediato. 

A fim de estabelecer uma política de remuneração capaz de manter o quadro de pessoal desta 
Pasta, o MJ encaminhou em 2012 e 2013, respectivamente, as seguintes propostas: 

- Plano de Gratificações composto pela Gratificação de Apoio à Execução de Políticas de Justiça, 
Segurança e Cidadania - GAJUSC e pela Gratificação de Desempenho de Apoio à Execução de Políticas 
de Justiça, Segurança e Cidadania – GDAJUSC; e 

- Plano de Carreira: constituído pelos cargos de Analistas e Técnicos de Justiça, Cidadania e 
Segurança Pública (a serem criados) e demais cargos de provimento efetivo de nível superior, intermediário 
e auxiliar, cujos titulares encontram-se lotados nas Unidades do Núcleo Central do MJ, que seriam 
enquadrados no novo plano, salvo manifestação irretratável, mantendo-se as denominações e as atribuições 
do cargo já definidas por legislação específica. 

Todavia, ambos pedidos foram indeferidos sob a alegação de que as atuais diretrizes 
governamentais são no sentido de não se instituir novas gratificações específicas para determinado grupo 
de servidores de órgão ou entidade nem novos planos de carreiras e cargos específicos para órgão ou 
entidades da Administração Pública Federal. No caso das gratificações, evita-se o aumento das distinções 
remuneratórias no âmbito da Administração Pública Federal. Já no caso dos planos de carreiras, busca-se 
privilegiar a transversalidade, no sentido de que os servidores de um plano de carreiras e cargos existente 
possam ser alocados de acordo com as necessidades de cada órgão. 

Em razão da necessidade de constituir um Quadro de Pessoal permanente e qualificado que possa 
dar continuidade às ações governamentais, novamente o MJ, no exercício de 2014, submeteu a proposta do 
Plano de Gratificações, por meio do Aviso nº 653, de 30 de maio de 2014, o qual encontra-se em análise 
no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Em que pese todas as dificuldades encontradas, esta Pasta continua empenhada a reduzir o déficit 
da força de trabalho das unidades integrantes do MJ, incluindo a SESGE. 

No caso da SESGE, embora a carência de servidores, no final do exercício de 2014, seja menor 
em relação às demais secretarias, por conta da criação de 100 (cem) Funções Comissionadas de Grandes 
Eventos – FCGE e da recente autorização concedida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
por meio da Portaria Interministerial nº 547, de 30 de dezembro de 2014, para contratação de 44 (quarenta 
e quatro) profissionais, nos termos da Lei nº 8.745, de 1993, deve-se considerar a necessidade de alocação 
de mais pessoas para a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, em razão da natureza do 
evento. 
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6.3.4 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 

 

- Absenteísmo 

O indicador gerencial “absenteísmo”, utilizado no Núcleo Central do Ministério da Justiça, busca 
medir as ausências dos servidores, no qual são computados todos os tipos de afastamentos, inclusive aqueles 
considerados por lei como de efetivo exercício, tais como: licença para tratamento da própria saúde, licença 
à gestante, licença casamento, licença falecimento, dentre outras. 

Para se obter esse índice é utilizada a fórmula: 

 

ABS:        nº de dias de ausências               ,   em que: 

             nº de servidores x nº de trabalho 

 

nº de dias de ausências = quantidade de dias de ausências dos servidores no exercício de 2014. 

nº de servidores = quantidade de servidores da Unidade. 

nº de dias de trabalho = quantidade de dias no ano. 

 

Ressalte-se, que no item “nº de dias de trabalho” será considerado o número de 365 dias 
correspondente ao um ano civil (sem excluir os dias não úteis), uma vez que vários afastamentos dos 
servidores embora tenham incidência em finais de semana ou feriados, são computados como “efetivo 
exercício”. 

Olhando a realidade do Ministério da Justiça, como parâmetro, entendemos que um índice de 
absenteísmo aceitável seria em torno de 5%, pelos seguintes aspectos: 

a) Antes do exercício de 2010, os últimos provimentos para os cargos efetivos se deram da seguinte 
forma: em 1988, mediante concurso público (processo seletivo para todo o Poder Executivo Federal) 
promovido pelo extinto Departamento de Administração de Serviço Público - DASP; em 1994, por meio 
de aproveitamento dos candidatos habilitados nos concursos públicos efetuados pelos Ministérios da 
Marinha (hoje Comando da Marinha) e do Ministério da Educação; e ano de 1998, para as vagas 
remanescentes de Técnico de Contabilidade e Técnico em Assuntos Educacionais, o que contribuiu para 
uma concentração de 1/4 (um quarto) dos servidores efetivos do Quadro de Pessoal do MJ na faixa etária 
acima de 51 anos. Naturalmente, essa concentração contribui para estipular um índice diferenciado, pois é 
comum que à medida que as idades avancem, alguns problemas de saúde também sobressaiam.  

b) Com a nomeação e posse de novos servidores em cargos efetivos, em virtude de habilitação em 
concurso público promovido por este Ministério, houve também uma concentração de 60% do efetivo nas 
faixas etárias abaixo de 40 anos. Parte desse grupo são mulheres que estão em fase reprodutiva, podendo 
se afastar por licença à gestante por até 180 dias (concessão inicial e prorrogação), o que também contribui 
para estipulação aceitável de 5%.  

Considerando a meta fixada, foi calculado o índice de absenteísmo da SESGE, por meio da fórmula 
acima mencionada, no qual chegou-se ao seguinte resultado: ABS: [452 / (107 x 365)] x 100 = 1,16%, o 
qual conclui-se que está dentro do padrão aceitável. 
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- Acidentes de trabalho 

No Núcleo Central do Ministério da Justiça, o número de acidentes de trabalho é pequeno, levando 
em consideração os últimos 3 (três) exercícios, sendo que no ano de 2014 houve apenas 1 (um) caso no 
total.   

Para as unidades do Ministério da Justiça, em que ocorreram os eventos, a CGRH/MJ formulou a 
seguinte fórmula: 

 

AT = (nº de casos x 100), em que: 

            nº de servidores 

 

nº de casos = quantidade de acidentes de trabalho. 

nº de servidores = quantidade de servidores na Unidade. 

 

Considerando a natureza dos cargos efetivos que compõem o Quadro de Pessoal do MJ, bem como 
as atividades desenvolvidas, podemos dizer que o nível de risco no trabalho é pequeno, se tomarmos por 
referência outros cargos da Administração Pública, como os de carreira policial. Entretanto, como há fatores 
que não estão ao alcance da governabilidade da Pasta, como, por exemplo: acidente no percurso residência-
trabalho e vice-versa, considera-se aceitável um índice de até 2%, sendo que o ideal seria que não 
ocorressem casos de acidente de trabalho. 

No exercício de 2014, na SESGE, não houve caso de acidente de trabalho. 

 

- Doenças Ocupacionais 

Observando-se o Código Internacional de Doenças – CID, foram levantados os afastamentos que 
podem ter sido provocados por fatores relacionados com o ambiente de trabalho. Considerando a 
complexidade do tema, foi estipulado para o exercício de 2014, que o índice aceitável seria de até 5%.  

Destaca-se que, no âmbito do Núcleo Central do MJ, a principal causa de afastamento tem relação 
com doença do aparelho locomotor. Há também ocorrências de transtornos mentais e comportamentais. 
Todavia, por ser uma questão sigilosa tratada apenas no âmbito do Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor – SIASS, não é possível identificar os CID por Unidades, tão somente classificar como 
doença ocupacional ou não. 

Para se obter o índice de Doenças Ocupacionais é utilizada a seguinte fórmula: 

 

DO: (nº de servidores com doenças ocupacionais x 100), em que: 

                              nº de servidores 

 

nº de servidores com doenças ocupacionais = quantidade de servidores que tiveram doenças 
classificadas pelo CID como doenças ocupacionais. 

nº de servidores = quantidade de servidores da Unidade. 

 

No exercício de 2014, na SESGE, não houve caso de doença ocupacional. 
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- Rotatividade 

Para mensurar o índice de rotatividade, a CGRH/MJ utiliza a seguinte fórmula: 

 

ROT: (entrada + saída)/2 x 100, em que: 

        nº de servidores 

 

entrada = quantidade ingressos na Unidade. 

saída = quantidade de egressos na Unidade.  

nº de servidores = quantidade de servidores na Unidade. 

 

A rotatividade é um assunto que sempre desperta preocupação na organização, pois quando o 
índice é alto, possivelmente há reflexo na produtividade do trabalho. Todavia, caso isso ocorra, a instituição 
deve detectar as possíveis causas determinantes que impactam na mensuração deste indicador. 

No caso do Ministério da Justiça, na mensuração do índice de rotatividade, são considerados os 
seguintes aspectos: 

a) Os cargos de Direção e Assessoramento e Assessoramento Superior - DAS, são de livre 
provimento, podendo haver, sempre que houver interesse público, a nomeação e exoneração dos seus 
ocupantes, a qualquer tempo, o que contribui para elevação do índice; e 

b) Os cargos efetivos do MJ estão inseridos no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE, 
que é um dos Planos de Cargos com os menores salários na Administração Pública. Com isso, os servidores 
buscam constantemente outros cargos públicos, com melhores remunerações, inclusive no próprio Poder 
Executivo. 

Assim, embora o ideal seja um índice de rotatividade de 10%, uma vez que o ingresso de pessoas 
também traz benefícios para a organização, oxigenando o ambiente de trabalho, com a introdução de novos 
conhecimentos e habilidades, há aspectos que fogem à governabilidade da instituição. 

Utilizando-se a fórmula acima mencionada, em que: ROT = {[(86+8)/2]/107x100}, obtém-se um 
índice de rotatividade de 43,93%. 

 

- Disciplina 

De acordo com as normas legais, para aqueles servidores que não cumprem seus deveres 
funcionais, poderão ser aplicadas penalidades disciplinares de advertência, suspensão, demissão, 
destituição de cargo em comissão, dentre outras. 

A questão envolve conduta do profissional e o ideal é que não haja nenhum caso. 

Para medir esse índice, a CGRH/MJ utiliza a seguinte fórmula: 

 

DISC: nº de penalidades   ,  sendo: 

      nº de servidores 
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nº de penalidades = quantidade de penalidades (advertência, suspensão, demissão, destituição de 
cargo em comissão, dentre outras). 

nº de servidores = quantidade de servidores na Unidade. 

No exercício de 2014, não houve nenhuma ocorrência de penalidade envolvendo servidor da 
SESGE. 

 

- Aposentadoria versus reposição do quadro 

A CGRH está trabalhando no sentido de verificar um indicador mais eficiente quanto à reposição 
do quadro, tendo em vista que a maioria das aposentadorias é de cargos de nível médio e os cargos 
autorizados para provimento são de nível superior.  
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6.4 Informações sobre a contratação de mão-de-obra de apoio e sobre a política de contratação de 
estagiários 

 

6.4.1 Contratação de Estagiários 

 

Quadro 29 – A 6.4.1 – Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1.      Nível superior 02 02 03 03 21.699,33 

1.1    Área Fim 02 02 03 03 21.699,33 

1.2    Área Meio 00 00 00 00 0,00 

2.      Nível Médio 02 04 05 03 12.141,62 

2.1    Área Fim 01 01 00 00 1.542,67 

2.2    Área Meio 01 03 05 03 10.598,95 

3.      Total (1+2) 04 06 08 06 33.810,95 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE 

 
Análise Crítica 
A Contratação de estagiários de nível médio e superior, no âmbito do Ministério do Justiça, para 

participar do Programa de Estágio, segue as disposições contidas no Capítulo VI, da Portaria nº 1678, de 
15 de novembro de 2012. 

Os estagiários de Nível Médio, em sua maioria, desempenham atividades de apoio, tais como as 
desempenhadas pelos protocolos. 

Os estagiários de Nível Superior desempenham atividades finalísticas das unidades administrativas 
do órgão, obedecendo a grade curricular do estagiando, sob a supervisão de servidor técnico efetivo. 

Cabe registrar que há uma alta rotatividade de estagiários, o que pode ser explicado pelo baixo valor 
da bolsa estágio2: R$ 520,00 - 30 horas semanais para nível superior; e R$ 290,00 - 30 horas semanais para 
nível médio. 

 

  

                                                 
2 Valores segundo art. 18 da Orientação Normativa nº 7, de outubro de 2008, do MPOG. 
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7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

 

O(s) subitem(ns) abaixo não se aplica(m) devido: 

• Informações sobre imóveis locados de terceiros: Os espaços ocupados pela SESGE foram cedidos 
sem ônus pelos órgãos e entidades da União, participando apenas do rateio das despesas. 

 

7.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e locados de Terceiros 

 

7.1.1 Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada 

A frota de veículos automotores de propriedade da SESGE é regulada pelos seguintes normativos:  

• Decreto n.º 6.403, de 17 de março de 2008; 

• Instrução Normativa n.º 003/MJ, de 15 de maio de 2008; 

• Instrução Normativa n.º 001/SESGE-MJ, de 12 de junho de 2012. 
 

Em razão da Operação de Segurança da Copa do Mundo 2014, o que exigiu constante deslocamento 
dos servidores da SESGE/MJ para os Estados-sede do Evento, tornou-se imprescindível a contratação de 
empresas especializadas na prestação de serviços de locação de veículos a fim de possibilitar a mobilidade 
dos servidores que atuaram na Operação de Segurança em cada Estado-sede, conforme tabela a seguir: 
 

Tabela 7 – Relação de contratos de serviços de locação de veículos 

EMPRESA CONTRATO PROCESSO UF 
VALOR 

CONTRATADO 

JCR Locação & Turismo LTDA ME 029/2014 08131.000498/2014-31 SP e CE R$ 40.907,95 

D M R Projetos LTDA ME 030/2014 08131.000498/2014-31 RN, BA e 
PR 

R$ 800,00 

STABILITA Locação de Veículos EIRELI 
ME 

031/2014 08131.000498/2014-31 RS R$ 16.707,40 

RIBAL Locadora de Veículos LTDA – 
EPP 

032/2014 08131.000498/2014-31 MG e DF R$ 39.780,00 

Luiz Cesar Kawasaki & CIA LTDA ME 033/2014 08131.000498/2014-31 MT R$ 4.074,68 

ABS - Transporte e Turismo LTDA – EPP 034/2014 08131.000498/2014-31 RN, BA e 
PR 

R$ 5.992,20 

EGEL – Locação de Veículos LTDA  035/2014 08131.000498/2014-31 AM e RJ R$ 38.348,80 

Fonte: Coordenação-Geral de Administração, Licitações e Contratos - CGALC 

 

7.1.1.1 Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ 

 

As atividades desenvolvidas pela SESGE, típicas de segurança pública, demandam, 
necessariamente, a disponibilidade de veículos oficiais para o cumprimento da sua missão institucional.  
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A ausência de uma frota mínima de veículos comprometeria a efetividade das ações de 
planejamento, coordenação, articulação com outras instituições e avaliação dos riscos presentes na 
segurança dos grandes eventos ( Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, dentre outros).  

 

7.1.1.2 Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos, 
segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ. 

a) Serviços Especiais: 30 (trinta); 
b) Transporte Institucional: 01 (um). 

 

                                     Tabela 8 – Relação de grupos de veículos da UJ 

GRUPO VEÍCULOS QUANTIDADE 

 SERVIÇOS 

ESPECIAIS 

FIAT LÍNEA 09 

NISSAN VERSA 04 

RENAULT MEGANE 12 

RENAULT FLUENCE 05 

TRANSPORTE 

INSTITUCIONAL 
RENAULT FLUENCE 01 

TOTAL DE VEÍCULOS 31 

Fonte: Coordenação-Geral de Administração, Licitações e Contratos - CGALC 

 

7.1.1.3 Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a respectiva 
classificação. 
 

                       Tabela 9 – Média anual de quilômetros rodados dos veículos da UJ 

GRUPO VEÍCULOS QUANTIDADE 
Média KM 
Rodados 

 SERVIÇOS 
ESPECIAIS 

FIAT LÍNEA 9               9.511  

NISSAN VERSA 4               6.180  

RENAULT MEGANE 12             15.362  

RENAULT FLUENCE 5               2.592  

TRANSPORTE 
INSTITUCIONAL 

RENAULT FLUENCE 1 
            10.045  

Fonte: Coordenação-Geral de Administração, Licitações e Contratos - CGALC 

 
7.1.1.4 Idade média da frota, por grupo de veículos. 

Para os veículos do grupo ‘Serviços Especiais’ a idade média dos veículos é de dois anos. Para o 
veículo do tipo “Transporte Institucional”, a idade é de um ano, segundo demonstrado na tabela abaixo: 
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                                     Tabela 10 – Relação de média anual de quilômetros rodados dos veículos da UJ 

GRUPO VEÍCULOS 
Idade Média 

Frota 

 SERVIÇOS 
ESPECIAIS 

FIAT LÍNEA 02 anos 

NISSAN VERSA 01 ano 

RENAULT MEGANE 03 anos 

RENAULT FLUENCE 01 ano 

TRANSPORTE 
INSTITUCIONAL 

RENAULT FLUENCE 
01 ano 

Fonte: Coordenação-Geral de Administração, Licitações e Contratos - CGALC 

  

7.1.1.5 Custos associados à manutenção da frota. 

 

No que se refere aos custos de combustível, o custo em 2014 foi de R$ 96.772,15, com média 
mensal, por veículo, de R$ 260,14, considerando a frota atual de 31 veículos. 

 

Com relação à manutenção, os custos incorridos em 2014 foram: 

                Tabela 11 – Custos de manutenção da frota da UJ 

Fornecedor Valor R$ 1,00 
SM Centro Automotivo Ltda – ME (Contrato 100/2014 
SESGE/MJ – Manutenção em Brasília - DF) 

R$ 27.610,86 

ZUNDFOLGE Moto Indústria e Comércio Ltda. (Contrato 
101/2014 – Manutenção de Frota – Rio de Janeiro - RJ). 

R$ 26.000,00 

Concessionária RENAULT – Tecar DF Veículos e Serviços 
S/A 

R$ 463,50 

Concessionária NISSAN – Estação Japan Com. Veículos R$ 780,00 
               Fonte: Coordenação-Geral de Administração, Licitações e Contratos - CGALC 

 

7.1.1.6 Plano de substituição da frota. 

 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, pelo seu caráter excepcional e 
temporário, previsão de extinção em 31 de julho de 20173, não há necessidade de criação de plano de 
substituição da frota de seus veículos, pois que a sua frota é relativamente nova.  

 

7.1.1.7 Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação. 

 

Em respeito ao princípio administrativo da economicidade, a aquisição da frota, assim como dos 
procedimentos de manutenção, conservação e reparos são objeto de procedimento licitatório - tipo menor 

                                                 
3 Decreto n.º 7.538, de 1º de agosto de 2011. 
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preço - em quantidades suficientes para estimular preços competitivos, motivo pelo qual o custo desses 
serviços é compatível com os praticados no mercado. 

A terceirização da frota evidencia-se ser mais onerosa, uma vez que o serviço prestado por 
empresas locatárias objetiva, exclusivamente, obter lucro. É necessário considerar os altos custos de 
cobertura (seguro) cobrados, custos administrativos e custos de depreciação considerados pelas empresas 
de locação de veículos a ser utilizados em atividades típicas de Segurança Pública. 

 

7.1.1.8 Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica 
do serviço de transporte. 

 

A área de transporte e patrimônio, da Coordenação-Geral de Administração, Licitações e Contratos 
- CGALC, é responsável por executar a gestão da frota dos veículos da Secretaria.  

O controle de abastecimento dos veículos da SESGE é feito via sistema eletrônico específico de 
gestão de frota, o qual disponibiliza relatórios com informações por placa, responsável, setor, dentre outros 
critérios. O abastecimento é feito por cartão magnético com limite de consumo mensal pré-estabelecido.  

A gestão da manutenção da frota é feita por meio de controles manuais. Os critérios para a realização 
da manutenção preventiva seguem as normas do fabricante do veículo. Com relação à manutenção 
corretiva, esta ocorre quando o veículo apresenta problema ou avaria e o responsável pelo veículo comunica 
ao setor de transportes o problema. 

A SESGE possui contrato com empresa mecânica para a realização dos serviços de manutenção 
preventiva e corretiva. A execução do serviço é feita via Ordem de Serviço, com aprovação prévia da 
Coordenadora-Geral da CGALC. 

Para os veículos novos, ainda com o prazo de garantia do fabricante, as manutenções preventivas e 
corretivas são realizadas junto às concessionárias autorizadas, dentro das exigências estabelecidas pela 
montadora, conforme tabelas de serviços e valores programados para cada veículo. 

 

7.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos não possui imóvel próprio, bem 
como não é responsável por nenhum imóvel de propriedade da União, razão pela qual não há informação 
quantos aos seguintes itens: 

• Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial; 

• Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel funcional; 

• Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ; e 

• Bens Imóveis Locados de Terceiros. 

 

Adicionalmente, vale informar que os espaços atualmente ocupados pela SESGE/MJ, em Brasília-
DF e Rio de Janeiro –RJ, foram cedidos sem ônus, conforme detalhado abaixo: 

a) Brasília-DF: Setor Policial Sul, lote 5, quadra 3 –Asa Sul. Neste endereço está a 
ocupação do maior efetivo da SESGE, que se deu a partir de julho de 2013. O imóvel é de 
responsabilidade do Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF. A cessão ocorreu 
entre as partes por meio de Termo de Cooperação Técnica, assinado em 10/12/2012, com o 
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objetivo de definir a forma de ocupação do espaço físico para instalação da SESGE nas 
dependências da nova sede do DPRF. A vigência deste termo é até 31/12/2017. 

b) Brasília-DF: Setor Policial Sul, bloco “F”, quadra 3, da área 5 – Asa Sul. Neste 
endereço são ocupadas algumas salas pela SESGE. O imóvel é de responsabilidade do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a cessão ocorreu entre as partes por meio de 
Termo de Cessão de Uso sem ônus. 

c) Rio de Janeiro-RJ: Av. Rio Branco, nº174, 27ºandar – CEP 20.500-020. Neste 
endereço estão lotados servidores da Diretoria de Operações – DIOP, Diretoria de Inteligência 
– DINT e da Diretoria de Projetos Especiais – DIPRO. O imóvel é de responsabilidade da 
CAIXA. Até a data de 16 de abril de 2014, a cessão do espaço foi regulada através de Contrato 
de Comodato em que o início da vigência se deu em 19/04/2012. A partir de 17 de abril de 2014 
a cessão passa a ser regida, acordado entre as partes, por meio de Termo de Cessão de Uso sem 
ônus. 
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8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 

8.1 Informações sobre os principais sistemas computacionais 

 

8.1.1 Sistemas computacionais utilizados pela UJ 

A SESGE por se tratar de uma Secretaria provisória4, com prazo previsto de extinção em 31 de 
julho de 2017, e por estar na estrutura organizacional do Ministério da Justiça não possui gestão de TI 
própria. Os serviços de suporte, os investimentos em infraestrutura e sistemas internos, comuns à 
administração do órgão, são administrados pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do 
Ministério da Justiça (CGTI-MJ). 

Por outro lado, considerando que os grandes projetos da SESGE/MJ para a segurança de grandes 
eventos envolvem aquisições de alta complexidade tecnológica e de grande vulto, a Secretaria possui em 
sua estrutura organizacional a Coordenação-Geral de Projetos de TI (CGPTI), vinculada diretamente ao 
Secretário, cujas atribuições incluem: 

I – definir a estrutura e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicações necessárias 
para as ações de segurança dos Grandes Eventos; 

II – articular-se para integrar as bases de dados e sistemas automatizados e de comunicação 
necessários à segurança dos Grandes Eventos; 

III – definir os perfis dos recursos humanos necessários ao adequado funcionamento das estruturas 
de tecnologia da informação e comunicação dos Grandes Eventos; 

IV – planejar e especificar as necessidades de equipamentos e softwares dos processos de 
tecnologia de informação e comunicação da Secretaria Extraordinária de Segurança para os Grandes 
Eventos.  

Isto posto, seguem as principais soluções tecnológicas adquiridas5 pela SESGE para estruturar o 
Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC) para a Operação de Segurança da Copa do Mundo FIFA 
2014: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 A SESGE foi criada em 1º de agosto de 2011 e será extinta em 31 de julho de 2017, conforme Decreto nº 7.538/ 2011. 
5 As soluções tecnológicas adquiridas pela SESGE e utilizadas pelos Estados-sede da Copa do Mundo FIFA 2014 estão em 
processo de doação aos referidos Estados. 
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Tabela 12- soluções tecnológicas adquiridas pela SESGE para estruturar o SICC 

Sala-Cofre  

A Sala-Cofre é um ambiente estanque, testado e certificado, que protege o Data Center contra fogo, calor, umidade, 
gases corrosivos, fumaça, água, roubo, arrombamento, acesso indevido, sabotagem, impacto, pó, explosão, magnetismo e 
armas de fogo. A proteção assegurada pela sala-cofre é garantida por meio da certificação prevista para a mesma. 

Para cada cidade-sede da Copa do Mundo FIFA 2014, havia uma sala-cofre para a proteção das estruturas físicas e 
sistemas críticos de tecnologia da informação dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC). 

Vídeo Wall 

Os painéis de vídeo (Video Wall) permitem a captura e a visualização de imagens oriundas de sinais de TV digital, 
sistemas de reprodução multimídia, sistemas de videomonitoramento próprios e de organizações externas, sistema de CFTV 
(Circuito Fechado de TV), sistema de videoconferência, dentre outros. 

Em cada Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) foi instalada uma solução de vídeo wall para o 
compartilhamento simultâneo de informações e imagens essenciais à consciência situacional, tomada de decisão e 
coordenação das ações entre os representantes das instituições de segurança pública presentes em cada Centro.  

Projeto Sistema Integrado - PSI 

O conceito do Sistema Integrado de Comando e Controle está fundamentado em uma premissa de forte integração 
de informações, instituições, tecnologias e processos operacionais.  

Nesse sentido, o Projeto Solução Integradora – PSI se propôs a integrar todos os elementos componentes do SICC, 
inclusive as respectivas estruturas avançadas - Plataformas de Observação Elevada e os Centros Integrados de Comando e 
Controle Móveis, de modo que fosse, efetivamente, implementado um único Sistema de Gestão Integrada.  

O PSI contemplou as seguintes soluções: 

i. Infraestrutura de operações: equipamentos servidores, unidades storages e unidades de backup, que 
suportem os sistemas de informações adquiridos, bem como thin clients e desktops para uso dos operadores e 
demais integrantes dos CICC; 

ii. Rede local (LAN): ativos de redes como switches e firewalls, que compõem a rede de comunicação 
de cada CICC; 

iii. Telefonia IP: central telefônica e terminais telefônicos para cada CICC; 
iv. Videoconferência: equipamentos e sistemas que permitem reuniões entre os integrantes dos 

diversos CICC; 
v. Radiocomunicação: equipamentos para a interconexão das diversas tecnologias de 

radiocomunicação existentes em cada CICC; 
vi. Desenvolvimento de software: desenvolvimento de funções visando à integração com os sistemas 

legados da União, Estados e Distrito Federal; 
vii. Dispositivos móveis: fornecimento de tablets para visualização, captura, armazenamento e 

transmissão de mensagens, áudios, imagens e vídeos ao CICC, para apoio às operações. Além disso, para o 
funcionamento de sistemas legados locais. 

viii. Solução de atendimento e despacho: sistema capaz de registrar ocorrências e acionar operadores 
por meio de radiocomunicação, telefonia e mensagens eletrônicas; 

ix. Solução de gerenciamento de eventos: incluindo, entre outros elementos, sistema capaz de planejar 
e acompanhar eventos de interesse, como deslocamentos de autoridades, reuniões, jogos e outros; 

x. Solução de videomonitoramento: câmeras externas do tipo PTZ, instaladas, preferencialmente, em 
um raio de 5 (cinco) quilômetros das arenas esportivas, bem como os meios de interconexão dessas câmeras até os 
CICC regionais da localidade, além de software específico para o controle das imagens transmitidas pelas câmeras. 

xi. Solução de Inteligência: possibilita a consolidação das informações existentes e a utilização de 
modelos pré-existentes relacionados à Segurança Pública, bem como a agilidade na customização de relatórios de 
acordo com as especificações da operação, modelando a informação conforme necessidade, de forma autônoma. 

xii. Solução de Suporte de TIC e Segurança: capaz de administrar toda a estrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação do SICC, tais como processos de Governança de TI, software, banco de dados, 
hardware, redes, telecomunicações e também recursos humanos relacionados, com o objetivo de manter a 
plataforma tecnológica em funcionamento adequado. 
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MPLS Nacional 

Prestação de serviço de rede de Internet necessário para a integração de sistemas, bancos de dados, sistemas 
telefônicos, radiocomunicação, imagens das câmeras de vídeo-monitoramento e a comunicação entre todos os Centros de 
Comando e Controle (CICC), localizados em cada cidade-sede da Copa do Mundo FIFA 2014, e entre o CICC Nacional, 
localizado em Brasília-DF, e Nacional Alternativo, localizado no Rio de Janeiro-RJ.  

MPLS Regional 

Prestação de serviço de MPLS Regional, necessário para a utilização dos sistemas, aplicativos, estruturas de rede 
de dados e ferramentas de tecnologia para interligação dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) e órgãos de 
interesse. A contratação de serviços de rede de longa distância (WAN) torna possível a integração de sistemas, bancos de 
dados, sistemas telefônicos, radiocomunicação e imagens das câmeras de vídeo-monitoramento. Essa rede suporta o tráfego 
de dados e voz entre os Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCR) com as estruturas estaduais e com as 
representações de unidades federais nos estados-sede da Copa do Mundo FIFA 2014.  

Sistema Imageador Aerotransportado - SIA 

Aquisição de câmeras com sensores infravermelho e eletro-óptico, instaladas em aeronaves dos Estados-sede da 
Copa do Mundo FIFA 2014, com sistema de recepção de vídeo e áudio em solo. 

Durante a Operação de Segurança da Copa, o SIA permitiu o planejamento e o controle de execução de operações 
aéreas de forma que o CICCR e as equipes em terra pudessem acompanhar em tempo real as imagens captadas pelo 
helicóptero, analisando as informações disponíveis e as variáveis existentes para a adoção de planos de contingência 
adequados. 

Centros Integrados de Comando e Controle Móvel - CICCM 

São estruturas operacionais caracterizadas pela automobilidade, com a função de dar suporte à coordenação e 
execução eficaz da Operação de Segurança para grandes eventos.  

No total de 27, distribuídos para os Estados-sede da Copa, os CICCMs foram dotados de soluções de hardware e 
software, sensores e mobiliário para viabilizar a gestão de equipes de campo e de incidentes de emergência com os mesmos 
atributos de controle, qualidade e comunicação existentes nos demais CICCs. 

Na Operação de Segurança da Copa do Mundo FIFA 2014, essa estrutura facilitou a gestão operacional das 
atividades e das respostas aos incidentes de forma mais ágil e próxima dos locais previamente definidos pelo CICCR, seja 
apoiando o CICCL no entorno das arenas, seja apoiando os comandantes táticos nas proximidades das Fan Fest e outros locais 
de concentração de multidão. 

Plataformas de Observação Elevada - POE 

Assim como os CICCM, as Plataformas de Observação Elevada são estruturas operacionais caracterizadas pela 
automobilidade, com a função de dar suporte à coordenação e execução eficaz da Operação de Segurança para grandes 
eventos.  

No total de 22, distribuídas para os Estados-sede da Copa, as POEs foram dotadas de: mastro telescópico com 
elevação hidráulica ou pneumática para fixação de equipamentos eletro-ópticos e de telecomunicações; sistema de 
estabilização vertical automática de fixação no terreno; sistema de videomonitoramento, comunicação de dados, vídeo e voz; 
sistema de energia auxiliar compatível com os equipamentos embarcados; equipamentos de segurança; equipamentos de 
sinalização visual e sonora; sistema de iluminação do ambiente externo; canhão de luz; e sistema de climatização digital (tanto 
calefação quanto refrigeração). 

A Plataforma de Observação Elevada presta-se especialmente a possibilitar às entidades de segurança pública e 
defesa civil condições de visibilidade privilegiada, em patamar elevado, de onde é possível estabelecer perímetro de 
observação amplo, facilitando a rápida identificação de ações criminosas ou perturbações, possibilitando a pronta intervenção 
dos agentes públicos na cena de ação. 
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Delegacias Móveis - DM 

A solução compreende 12 (doze) Delegacias Móveis montadas em veículos adaptados, tipo ônibus rodoviário, zero 
km, para utilização pelas Polícias das unidades sede da Copa do Mundo 2014, equipados com os seguintes equipamentos 
embarcados: sistema luminoso, sinalização estroboscópica, sinalizador da grade frontal, sinalizador acústico, sistema de 
energia elétrica e instalações elétricas, gerador, estabilizador microprocessador, no break, sala de cartório, sala de 
atendimento, sala da autoridade policial, espelho convexo de vigilância, mesas de atendimento, mesa da autoridade policial, 
identificação visual, pintura especial e grafismo, sistema de rede e cabeamento estruturado, sistema de monitoramento, entre 
outros. 

 

8.1.2 Previsão de novas soluções tecnológicas pela UJ 

Em razão da Operação de Segurança das Olimpíadas e Paraolimpíadas Rio 2016, novos projetos de 
solução de TI estão previstos para 2015 e 2016, dentre os quais podemos destacar: 

• Expansão do sistema de videomonitoramento da cidade do Rio de Janeiro; 
• Expansão do sistema de imageamento aéreo; 
• Integração de softwares e novas bases de dados de segurança pública ao SICC; 
• Ampliação do sistema de comunicação e transferência de dados; 
• Ampliação da infraestrutura do SICC; 
• Ampliação do Projeto SINAPSE BI; 
• Aquisição de Serviço de Suporte de TI e de Service Desk para o CICCN e CICCRs dos 

Estados-sede dos Jogos Rio 2016; 
• Manutenção dos serviços de Links e MPLS existentes no SICC; 
• Aquisição de Solução de Aeróstato (Balão Cativo) com Monitoramento Persistente de 

Grandes Áreas – AMPGA; 
• Aquisição de equipamentos de TI para estruturação de Ambientes de Ensino das organizações 

de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro; 
• Desenvolvimento de Sistema de Verificação de Antecedentes - Background Check; 
• Desenvolvimento de Sistema de busca e coleta de dados e informações em fontes abertas e 

proprietárias na Internet; 

Ressalta-se que a relação acima não é exaustiva, podendo surgir novos projetos de TI no decorrer 
de 2015 e 2016, conforme a execução das ações relacionadas ao planejamento do evento segurança dos 
Jogos Rio 2016. 
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                    Quadro 30 – A 8.1.2 – Contratos na área de Tecnologia da Informação em 2014 

Nº do Contrato Objeto Vigência 
Fornecedores 

Custo*  
Valores 

Desembolsados em 
2014* 

CNPJ Denominação 

10/2012 10 Salas Cofre 30/05/14 (3º 
Aditivo) 

43.209.436/0001-06 Aceco TI Ltda. 98.552.431,73 (1º 
Aditivo) 

7.048.152,96 

06/2013 01 Sala Cofre 
(CCPI) 

01/04/14 43.209.436/0001-06 Aceco TI Ltda. 7.198.540,00 2.985.054,57 

03/2013 02 Salas Cofre 
(AM e RJ) 

30/05/2014 43.209.436/0001-06 Aceco TI Ltda. 14.061.419,47 1.569.401,76 

07/2013 01 Sala Cofre 
(SP) 

30/05/2014 43.209.436/0001-06 Aceco TI Ltda. 14.926.175,00 6.100.242,08 

18/2013 PSI  15/08/15 (5º 
Aditivo) 

28.712.123/0001-74 
(Módulo) 

Consórcio Brasil 
Seguro 
(representado pela 
empresa líder do 
consórcio – Módulo 
Security Solutions 
S.A.) 

243.300.931,31 (5º 
Aditivo) 

188.703.395,96 

05/2013 Videowall 05/11/14 62.941.281/0001-34 Helmut Mauell do 
Brasil Indústria e 
Comércio LTDA. 

24.301.494,00 12.093.923,81 

30/2012 CICCM 26/12/14 17.929.476/0001-04 Consórcio Rontan 
Medidata 

88.839.926,93 (2º 
Aditivo) 

14.478.231,40 

01/2013 CICCM 25/02/15 17.929.476/0001-04 Consórcio Rontan 
Medidata 

3.180.304,17 (2º 
Aditivo) 

2.942.620,03 

08/2013 Manutenção 
CICCM 

05/06/14 62.858.352/0001-30 Rontan Eletro 
Metalúrgica Ltda 

1.467.935,34 787.744,11 
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Nº do Contrato Objeto Vigência 
Fornecedores 

Custo*  
Valores 

Desembolsados em 
2014* 

CNPJ Denominação 

17/2012 SIA  11/07/14 (7º 
Aditivo) 

92.833.110/0001-52 Aeromot Aeronaves e 
Motores S.A. 

104.230.790,00 (6º 
Aditivo) 

55.270.046,55 

16/2013 DELMOV 16/11/14 (2º 
Aditivo) 

00.940.956/0001-73 Comil Ônibus S.A. 13.344.000,00 10.008.000,00 

31/2012 POE 31/12/14 
(Apostilamen
to) 
31/05/14 (4º 
Aditivo) 

05.142.588/0001-31 Truckvan Indústria e 
comércio Ltda 

42.543.805,92 (2º 
Aditivo) 

26.159.371,63 

23/2013 Dados GSM 21/11/14 40.432.544/0001-47 Claro S.A. 461.238,00 1.698,17 

05/2014 MPLS Reg. 12/12/14 
(Rescisão) 

76.535.764/0001-43 Consórcio SESGE-PE 
8/2013-MJ 
(representado pela 
empresa líder do 
consórcio – OI S.A.) 

17.779.979,28 4.711.204,51 

63/2014 MPLS Reg. 03/04/15 76.535.764/0001-43 Consórcio SESGE-PE 
8/2013-MJ 
(representado pela 
empresa líder do 
consórcio – OI S.A.) 

141.152,40 (1º 
Aditivo) 

0,00 

91/2014 MPLS Reg. 16/10/14 
(Rescisão) 

76.535.764/0001-43 Consórcio SESGE-PE 
8/2013-MJ 
(representado pela 
empresa líder do 
consórcio – OI S.A.) 

1.526.425,68 0,00 
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Nº do Contrato Objeto Vigência 
Fornecedores 

Custo*  
Valores 

Desembolsados em 
2014* 

CNPJ Denominação 

21/2013 MPLS Nac. 21/11/14 33.530.486/0001-29 Empresa Brasileira de 
Telecomunicações 
S.A. - Embratel 

15.116.805,87 3.036.282,84 

85/2014 MPLS Nac. 04/05/15 33.530.486/0001-29 Empresa Brasileira de 
Telecomunicações 
S.A. - Embratel 

7.602.751,66 2.077.685,37 

37/2013 Notebooks 28/05/14 61.797.924/0007-40 Hewlett-Packard Brasil 
Ltda 

1.580.000,00 1.487.570,00 

                    Fonte: portaldatransparencia.gov.br 
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9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

O(s) subitem(ns) abaixo não se aplica(m) devido: 

• Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na aquisição de serviços 
ou obras: Atualmente a SESGE/MJ está localizada em três endereços. A gestão dos espaços 
ocupados é de responsabilidade do cedente, onde a Secretaria participa tão somente do rateio das 
despesas, incluindo os serviços de higiene, limpeza, conservação, vigilância, dentre outros. Com 
relação às compras de material de consumo da Secretaria, estas são realizadas pelo Ministério da 
Justiça.  
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10. ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS E DEM ANDAS DE ÓRGÃOS 
DE CONTROLE 

 

O(s) subitem(ns) abaixo não se aplica(m) devido: 

• Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário: não houve casos de danos ao erário no exercício de 
2014 na SESGE/MJ 

 

O subitem abaixo encontra-se em outro capítulo: 

• Integridade das informações dos contratos e convênios nos sistemas estruturantes da Administração 
Pública Federal (SIASG E SICONV): Esse item foi inserido no Capítulo 5, item 5.4.6, conforme 
orientação do Memorando-Circular nº 9/2015/AECI/GM, de 09/04/2015. 

 

No subitem 10.1– Tratamento de determinações do TCU atendidas no exercício não constam 
informações sobre os Acórdãos nº 0614/2013 – TCU – Plenário e nº 3451/2013 - TCU – Plenário, por 
estes estarem identificados como processos sigilosos. 

  

10.1 Tratamento de determinações do TCU Atendidas no Exercício 

 
Quadro 31 – A 10.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 116389 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 TC 031.053/2012-2 3446/2012 – Plenário 9.2 DE 
Ofícios de Requisição nºs 1, 2, 3 e 

4-823/2012-Sefti 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 116389 

Descrição da Deliberação 

9.2 determinar à Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE) que envie à Sefti, em relação aos 
projetos de Centro de Comando e Controle Móvel, Sistema de Imageamento Aéreo, Dispositivos Embarcados/Móveis, 
Sistemas, Links, Sala-cofre e Infraestrutura para Sala-cofre, Sistema de Video Wall (item 59): 

         9.2.1 os artefatos exigidos pela IN SLTI 4/2012, a seguir elencados, tão logo sejam aprovados pelos respectivos 
responsáveis: 

                  9.2.1.1 documento de oficialização da demanda (IN SLTI 4/2012, art. 9º); 

                  9.2.1.2 análise de viabilidade da contratação (IN SLTI 4/2012, art. 10, inciso I); 

                  9.2.1.3 plano de sustentação (IN SLTI 4/2012, art. 10, inciso II); 

                  9.2.1.4 estratégia da contratação (IN SLTI 4/2012, art.10, inciso III); 

                  9.2.1.5 análise de riscos (IN SLTI 4/2012, art. 10, inciso IV); 

                  9.2.1.6 termo de referência ou projeto básico (IN SLTI 4/2012, art. 10, inciso V). 

       9.2.2.2 a cada trinta dias, os cronogramas atualizados, bem como as devidas justificativas para os possíveis atrasos 
verificados. 

Providências Adotadas 
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Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 116389 

Síntese da Providência Adotada 

 - Envio dos artefatos exigidos pela IN SLTI 4/2012 para os projetos: Centro de Comando e Controle Móvel; Sistema de 
Imageamento Aéreo; Dispositivos Embarcados/Móveis e Sistemas; Links; Sala-cofre e Infraestrutura para Sala-cofre; Sistema 
de Vídeo Wall  

- Envio periódico dos cronogramas atualizados de execução dos projetos de TI. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Como resultado da auditoria de conformidade constituída para avaliação da legalidade, economicidade, eficiência e eficácia 
nos contratos de Tecnologia da Informação da SESGE necessários à realização da Copa do Mundo de 2014, o Tribunal de 
Contas da União proferiu o Acórdão 428/2014 – TCU – Plenário. 

No voto do Ministro Relator, assim constou:  

“4. Nesse escopo, o único achado de auditoria apontado refere-se a falhas na etapa de planejamento na 
contratação das “Plataformas de Observação Elevada”. De acordo com o relatório instrutivo, os requisitos 
estabelecidos pela IN 04/2010 SLTI/MP não foram levados em conta na fase interna da licitação (art. 10 do 
normativo).” 

(...) 

“11. Tal circunstância, aliada à constatação de ausência de prejuízos pecuniários ou de resultado decorrentes 
do achado de auditoria reportado, levam-me a concordar com o encaminhamento proposto pela unidade técnica em 
unicamente notificar à Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos sobre o ocorrido, nos termos 
do art. 179, § 6º, do Regimento Interno do TCU.”(grifo nosso). 

Sobre o assunto, cabe esclarecer que a SESGE vem adotando diversos procedimentos com vistas ao aprimoramento do processo 
de aquisição envolvendo contratação de Soluções de Tecnologia da Informação. As principais providências adotadas foram: 
a) criação de comissões mistas de aquisição com integrantes da área de Tecnologia da Informação quando a compra envolver 
soluções tecnológicas, a fim que sejam elaborados os artefatos previstos na IN SLTI nº 04/2010; b) estabelecimento, para todas 
as aquisições de TI, de fluxo de gerenciamento de projetos baseado na Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SISP, 
compreendendo os levantamentos de necessidades e requisitos, análise de riscos e análise de viabilidade dos preços; c) criação, 
por meio da Portaria SESGE nº 087, de 24/03/2014, do Comitê de Tecnologia da Informação que elaborou o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação (PDTI) da Secretaria nos moldes da IN SLTI nº 04/2010; e d) participação em reuniões junto à 
Comissão Permanente de Prospecção para Aquisições – COPAQ do Ministério da Justiça, com vistas à prospecção de TI que 
atendam às necessidades operacionais dos Grandes Eventos. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Fatores que impactaram positivamente na adoção de providências pelo Gestor: facilidade de comunicação entre as unidades 
administrativas da SESGE e a compreensão, por parte dos dirigentes da SESGE, da importância de praticar os atos de gestão 
de acordo com as normas e diretrizes do Controle Interno e Externo da Administração Pública Federal. A Secretaria conta com 
uma Assessoria de Acompanhamento e Avaliação que acompanha sistematicamente o atendimento das determinações do 
Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU) por parte das unidades da Secretaria, 
assessorando-as, inclusive quanto ao cumprimento de prazos. 

Fatores que impactaram negativamente na adoção de providências pelo Gestor: a singularidade das contratações da SESGE, 
muitas de alta complexidade técnica, a insuficiência de servidores na Secretaria, bem como a exiguidade de tempo para a 
contratação e implementação das ações para os grandes eventos. 
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Quadro 32 – A 10.1 Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 116389 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 TC 030.557/2014-3 521/2015 1.9.1 DE 
Of. de Requisição 0332/2015-

TCU/SecexDefesa 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 116389 

Descrição da Deliberação 

1.9.1. determinar a Secretária Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos - Sesge que, nas próximas contas a serem 
apresentadas ao Tribunal, se manifeste quanto ao cumprimento das determinações constantes nos itens 9.3.1 e 9.3.2; 

“9.3. determinar à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp/MJ) e à Secretaria 
Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça (Sesge/MJ) que, com base no art. 157, 
caput, do Regimento Interno do TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência, elaborem e encaminhem 
ao Tribunal pareceres conjuntos sobre:: 

9.3.1. alteração da Instrução Normativa Sesge/MJ-1/2013 e do Termo de Doação com Encargos visando: coibir 
inadimplência dos donatários, transferir tecnologia com eficiência, garantir operabilidade dos bens, prever a 
reversão dos bens em caso de má conservação ou abandono e prever a continuidade da fiscalização após a extinção 
da Sesge/MJ, sem prejuízo de outras disposições; e 

9.3.2. destinação dos Centros Integrados de Comando e Controle Nacionais (principal e alternativo) implantados em 
Brasília-DF e no Rio de Janeiro-RJ, respectivamente.”  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 116389 

Síntese da Providência Adotada 

Com relação à determinação 9.3.1 do Acórdão 3451/201, as providências adotadas foram: criação do “Grupo de Trabalho 
Grandes Eventos”, conforme Portaria MJ nº 655, de 14 de abril de 2014, com representantes do Gabinete do Ministro e da 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça, além dos integrantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJ), 
da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça (Sesge/MJ) e da Consultoria Jurídica 
do Ministério da Justiça para análise, discussão e apresentação de solução viável para transferência do legado e doação dos 
bens.  

No que tange à determinação 9.3.2, quanto à destinação dos Centros Integrados de Comando e Controle Nacionais, estes 
continuam pertencentes à União, sob a gestão e coordenação do Ministério da Justiça, tendo como responsável atual a Secretaria 
Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos e, após a sua extinção, a Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Ao final dos trabalhos do GT Grandes Eventos foram elaborados novos instrumentos e adotado novo procedimento para o 
processo de doação que se inicia com a assinatura do Acordo de Cooperação Federativa firmado entre a União, por meio do 
Ministério da Justiça, da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE) e da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (SENASP), e os Estados, por meio do Governador. O Acordo visa a estabelecer as diretrizes estratégicas 
de funcionamento do Sistema Integrado de Comando e Controle, integrando-o à rotina operacional dos órgãos de Segurança 
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Pública e Defesa Social. Em seguida, firma-se o termo de doação entre a SESGE e a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 
o qual visa a transferir definitivamente a propriedade dos bens ao Estado. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Fatores que impactaram positivamente na adoção de providências do Grupo de Trabalho: facilidade de comunicação entre os 
integrantes do GT; compreensão de todos envolvidos da importância de garantir a operabilidade dos bens a serem transferidos 
aos Estados, bem como de coibir o mau uso desses bens. Resultado disso foi a criação do Acordo de Cooperação Federativa 
com o compromisso da autoridade máxima do Estado no processo de doação estabelecido.  

Fatores que impactaram negativamente na revisão dos instrumentos de doação: a singularidade do tipo de doação da SESGE 
que envolve bens de alto valor e de alta complexidade técnica, e a insuficiência de servidores na Secretaria para concluir, ainda 
em 2014, o novo processo de doação estabelecido. 
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10.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno  

 

10.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício 

 
Quadro 33 – A 10.2.1 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 116389 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 
201406753 

1.1.2.1 

Aviso nº 295/2014/GM/CGU-PR, 
de 08/07/2014 

2 1.1.2.1 

3 1.1.2.1 

4 1.1.2.2 

5 1.1.2.2 

6 1.1.3.1 

7 2.1.1.1 

8 2.1.1.1 

9 2.2.2.1 

10 2.2.2.1 

11 2.2.2.1 

12 2.2.2.1 

13 2.2.2.1 

14 3.1.2.1 

15 3.1.2.1 

16 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 

201306071 

1.1.3.1 Ofício nº 
20144/2013/DSSEG/DS/SFC/CG

U/PR 17 1.3.2.1 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 116389 

Descrição da Recomendação 

Ordem Descrição da Recomendação 

1. 
Nas futuras contratações, separar por lotes os itens a serem adquiridos e realizar a contratação por meio de 
procedimento licitatório sempre que possível, em oposição à contratação por inexigibilidade. 

2. 
Realizar, nas futuras contratações, durante a fase de especificação do objeto, estudos técnicos preliminares 
previamente à elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico, bem como realizar audiências públicas com 
os fornecedores de modo a mapear as soluções tecnológicas disponíveis no mercado. 

3. 
Estabelecer, nas futuras contratações, o conjunto de características indispensáveis de cada produto com as devidas 
justificativas fundamentadas nas necessidades da administração, de modo a evitar especificações excessivas. 
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4. 
Nas futuras contratações, realizar ampla pesquisa de mercado; promover audiências públicas; buscar o máximo de 
fornecedores para os produtos; separar os itens por lotes; e realizar as contratações, sempre que houver viabilidade 
de competição, por meio de licitação pública, respeitando ao princípio da economicidade e assegurando a 
competição entre os fornecedores. 

5. 
Aprimorar os controles internos, no sentido de adotar procedimentos para identificar a inviabilidade de competição 
na aquisição de bens, como condição para efetuar a aquisição por inexigibilidade de licitação. 

6. 
Nas futuras contratações, distinguir em tabelas orçamentárias os custos dos produtos dos demais custos de serviços, 
de tal forma que a Unidade possa assegurar com maior precisão se os preços ofertados pelos fornecedores estão de 
acordo com o mercado. 

7. 
Aprimorar seus controles internos com vistas a evitar as falhas quanto a ausência de documentos ou procedimentos 
que, por determinação legal ou normativa, devam constar do processo ou do SICONV, inclusive observando-se os 
prazos e formas estabelecidos. 

8. 
Compor o processo e o SICONV com documentos contendo os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo 
pela Administração, diante de orçamento detalhado e, se for o caso, considerando os preços praticados no mercado 
da região onde será executado o objeto, a definição dos métodos e o seu prazo de execução. 

9. 
Promover, nas futuras licitações, a identificação exata dos produtos cotados na fase interna, bem como exigir das 
empresas licitantes a identificação dos produtos ofertados na sessão do pregão. 

10. 
Promover, nas futuras licitações, ampla pesquisa de mercado na fase interna da licitação de modo a identificar com 
segurança os valores praticados no mercado, afastando assim o risco de contratações antieconômicas para a 
Administração Pública. 

11. 
Promover a identificação, devidamente fundamentada e formalizada nos autos do Processo nº 08131.000438/2013-
37, dos serviços e seus respectivos valores, correspondentes ao suporte técnico e à manutenção da solução de Video 
Wall por 24 meses, promovendo, por meio de Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2013, a adequação do cronograma 
de pagamento aos períodos em que os serviços forem realmente prestados, abstendo-se de realizar pagamento em 
momento anterior à prestação do serviço. 

12. 
Compor os autos do processo licitatório, na fase preparatória do pregão, não só com a justificativa da necessidade 
da contratação, mas também com as justificativas das especificações que definem o objeto acompanhadas dos 
indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiadas, conforme determina o art. 3º da Lei nº 
10.520/2002. 

13. 
Compor os autos do processo licitatório, quando da contratação de soluções de tecnologia da informação, com a 
Análise de Viabilidade da Contratação, contendo entre outras informações, as que tratam das soluções disponíveis 
no mercado, indicando dentre estas as que atendem às necessidades do Órgão, bem como análise e comparação 
entre os custos das soluções identificadas, conforme determina o art. 11 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
04/2010. 

14. 
Estruturar a Unidade de forma a estabelecer a separação entre as funções de autorização/aprovação de operações, 
execução, controle e contabilização, para que nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em desacordo 
com o Princípio da Segregação de Funções, conforme dispõe o item 3, inciso IV, da IN/SFC nº 01/2001 e 
Parecer/AGU GQ 191/99, aprovado pelo Presidente da República em 12/04/1999. 

15. 
Elaborar para casos futuros o Projeto Básico contendo a real necessidade em termos quantitativos na forma do art. 
6º, da Lei nº 8.666/93, especificamente em seu inciso IX, onde mesmo deve conter o conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado que possibilite a avaliação do orçamento detalhado do 
custo global do serviço, fundamentado em quantitativos propriamente avaliados e que corresponda a real 
necessidade da Administração. 

16. 
Elaborar os seguintes documentos de acordo com as instruções contidas na Instrução Normativa 04/2010 da SLTI 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: - Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI); - 
Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC); e – Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas 
(MDS). 

17. 
Comprovar a compatibilidade do valor contratado com os preços de mercado, nos casos de dispensa de licitação 
com fulcro no Art. 24, XIII, da Lei nº 8.666/93. 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
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Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos - SESGE/Diretoria de Administração - 
DIAD 

116389 

Síntese da Providência Adotada 

Ordem Providência Adotada 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

12 

Com vistas ao aprimoramento dos procedimentos internos de aquisições, notadamente aqueles relacionados à fase 
de planejamento, a SESGE criou comissões específicas para cada projeto de aquisição com integrantes das diversas 
áreas, para que se proceda à devida instrução processual em conformidade com as normais legais e com as 
determinações e recomendações expedidas pelos órgãos de controle externo e interno.  

Cada comissão possui servidores da área demandante, da área de licitações e contratos, e quando se referir a 
aquisições de solução tecnológica, há também integrante da área de Tecnologia da Informação. Compete às 
comissões, dentre outras, as seguintes atribuições: realizar estudos preliminares sobre os objetos a serem 
contratados; elaborar os artefatos previstos na IN SLTI/MPOG nº 04/2010; elaborar o Termo de Referência ou 
Projeto Básico; realizar a pesquisa de mercado; elaborar mapa comparativo com análise crítica, para posterior 
aprovação do ordenador de despesas; elaborar minuta do edital e do contrato; revisar os documentos produzidos, 
verificando as formalidades do processo administrativo; orientar e apoiar o pregoeiro durante a realização do 
pregão. 

7 

8 

A Coordenação-Geral de Administração, Licitações e Contratos – CGALC, responsável pela gestão de convênios 
da SESGE, vem aprimorando os seus procedimentos internos com vistas a evitar falhas relacionadas à ausência de 
documentos e procedimentos que, por determinação legal ou normativa, deve constar no processo ou no SICONV. 
Para isso, foi implementado um check-list contemplando todas as fases do convênio em conformidade com as 
normas legais. A CGALC utiliza como referência esse check-list para alimentar o sistema. Para cada fase do 
convênio, a SESGE encaminha para os convenentes informações quanto aos procedimentos e documentos 
necessários para alimentação do SICONV. Quando detectada ausência de algum documento, imediatamente é feito 
contato telefônico, ou por ofício, com o convenente para regularização do processo. 

11 Na tabela de composição de preço da licitação não foi inserido item específico de valor para suporte técnico de 
manutenção. A Solução de videowall foi adquirida apenas com a garantia técnica do objeto pelo período de 24 
meses. Assim, não foi e nem será realizado pagamento referente a serviços de manutenção ou suporte técnico para 
a Solução. Nesse sentido, verifica-se que a referida recomendação não se aplica a esta Secretaria. 

13 A SESGE vem adotando diversos procedimentos com vistas ao aprimoramento do processo de aquisição 
envolvendo contratação de Soluções de Tecnologia da Informação. As principais providências adotadas foram: a) 
criação de comissões mistas de aquisição com integrantes da área de Tecnologia da Informação quando a compra 
envolver soluções tecnológicas, a fim que sejam elaborados os artefatos previstos na IN SLTI nº 04/2010; b) 
estabelecimento, para todas as aquisições de TI, de fluxo de gerenciamento de projetos baseado na Metodologia de 
Gerenciamento de Projetos do SISP, compreendendo os levantamentos de necessidades e requisitos, análise de 
riscos e análise de viabilidade dos preços; c) criação, por meio da Portaria SESGE nº 087, de 24/03/2014, do Comitê 
de Tecnologia da Informação que elaborou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Secretaria nos 
moldes da IN SLTI nº 04/2010; e d) participação em reuniões junto à Comissão Permanente de Prospecção para 
Aquisições – COPAQ do Ministério da Justiça, com vistas à prospecção de TI que atendam às necessidades 
operacionais dos Grandes Eventos. 

14 A SESGE expediu a Portaria nº 200, de 5/6/2014, subdelegando competência ao Diretor de Administração para 
praticar diversos atos de gestão ali mencionados, com vistas a evitar competências e atribuições em desacordo com 
o Princípio da Segregação de Funções, conforme dispõe o item 3, inciso IV, da IN/SFC nº 01/2001 e Parecer/AGU 
GQ 191/99, aprovado pelo Presidente da República em 12/04/1999. 

15 A SESGE adotou de imediato providências quanto ao equacionamento do número de vagas e ao quantitativo de 
veículos oficiais disponíveis para a unidade, zelando pelo rigoroso cumprimento das recomendações da CGU. Além 
disso, quando da elaboração de novos Projetos Básicos, esta Secretaria tem observado rigorosamente os aspectos 
técnicos e legais sobre o assunto. 

16 Foi elaborado e aprovado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da SESGE para o período 
2014/2017 por meio da Portaria nº 340, de 08/12/2014. 

17 A SESGE comprovou por meio de mapa comparativo a pesquisa realizada junto a outros órgãos da Administração 
Pública, constatando que os preços ofertados pela contratada estavam condizentes com os preços contratados por 
outros órgãos. Desse modo, além de ser compatível com o praticado no mercado, os preços contratados foram 
inferiores aos extraídos dos contratos firmados com outros órgãos, o que atende a um dos requisitos para contratação 
por dispensa, nos termos do Art. 15, V, e Art. 26, p. único, ambos da Lei 8.666/93. 
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Síntese dos Resultados Obtidos 

As providências adotadas tiveram a finalidade de aprimorar os controles internos da Secretaria e, por conseguinte, atender as 
recomendações da Controladoria-Geral da União, notadamente, quanto ao processo de planejamento das contratações da 
SESGE.  

Os processos internos de aquisição, fiscalização e monitoramento estão em constante aprimoramento, de forma a promover 
celeridade na execução, mas sempre em conformidade com a legislação vigente. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Fatores positivos que impactaram positivamente na adoção de providências pelo Gestor: facilidade de comunicação 

entre as unidades administrativas da SESGE e a compreensão, por parte dos dirigentes da SESGE, da importância de praticar 

os atos de gestão de acordo com as normas e diretrizes do Controle Interno e Externo da Administração Pública Federal. A 

Secretaria conta com uma Assessoria de Acompanhamento e Avaliação que acompanha sistematicamente o atendimento das 

determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU)  por parte das unidades da 

Secretaria, assessorando-as, inclusive quanto ao cumprimento de prazos. 

Fatores negativos que impactaram negativamente na adoção de providências pelo Gestor: a singularidade das 

contratações da SESGE, muitas de alta complexidade técnica, a insuficiência de servidores na Secretaria, bem como a 

exiguidade de tempo para a contratação e implementação das ações para os grandes eventos. 
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10.3 Cumprimento das obrigações relacionadas a entrega e ao tratamento das declarações de bens e 
rendas 

 

10.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 

 

Quadro 34 – A 10.3.1 - Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de 
entregar a DBR 

Detentores de Cargos e 
Funções Obrigados a Entregar 

a DBR  

Situação em Relação às 
Exigências da Lei nº 8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 

Posse ou Início 
do Exercício de 

Cargo, Emprego 
ou Função 

Final do 
Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício 

Financeiro 

Autoridades 
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 

8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR - - - 

Entregaram a DBR - - - 

Não cumpriram a obrigação - - - 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a DBR - - - 

Entregaram a DBR - - - 

Não cumpriram a obrigação - - - 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 
Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 85 8 92 

Entregaram a DBR 85 8 92 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Fonte: Coordenação-Geral de Recursos Humanos/MJ 

 

10.3.2 Situação do Cumprimento das Obrigações 

 

No início do exercício do cargo em comissão ou função, o empossado é informado acerca da 
necessidade de preenchimento do formulário de Declaração de Bens e Rendas, sendo permitido fornecer o 
termo de autorização de acesso, por meio eletrônico ou cópias de suas Declarações de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda da Pessoa Física, com as respectivas retificações, apresentadas à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. 

Caso o empossado se recuse a uma das alternativas supra apresentadas é informado da 
impossibilidade de ser investido no cargo ou função, em face do contido nas Leis nº 8.112/90 e 8.730/93. 

Na situação em que o servidor não tenha apresentado o termo de autorização de acesso, no final 
do exercício do cargo ou função, em razão dos atos (exoneração ou dispensa) publicados em Diário Oficial 
da União, não impulsionados especificamente pela CGRH/MJ, em que algumas situações se operam com 
retroatividade, o ex-ocupante é notificado para que proceda à regularidade exigida por lei e normativos 
decorrentes. 
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- Identificação da unidade interna (departamento, gerência, etc.) incumbida de gerenciar a recepção das 
DBR. 

No âmbito da Sede do Ministério da Justiça, a Unidade responsável pelo recebimento das 
Declarações de Bens e Rendas, por força da competência regimental, é a Coordenação-Geral de Recursos 
Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria Executiva. 

 

- Existência ou não de sistema informatizado para esse gerenciamento. 

Não há sistema informatizado específico para esse fim. Todavia, a Unidade mantém controle de 
quem está quite, ou não, com a obrigação de apresentar a Declaração de Bens e Rendas, bem como o tipo 
de documento apresentado (Declaração em papel ou Autorização de Acesso, por meio eletrônico, às 
informações constantes da base de dados da Receita Federal do Brasil, privativo aos órgãos de controle 
interno e externo). 

 

- Forma de recepção das DBR: se em papel ou se há sistemática de autorização eletrônica da autoridade 
ou servidor para acesso às informações constantes da base de dados da Receita Federal do Brasil e como 
esse acesso se dá. 

No Poder Executivo Federal, considerando a política de modernização dos processos de trabalho 
na área de gestão de pessoas, com a eliminação do excesso de papéis constantes dos arquivos funcionais 
dos órgãos e entidades e aumento da segurança da informação, foi editada a Portaria Interministerial 
MP/CGU nº 298/2007, pelos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Controle e 
da Transparência, resolvendo que todo agente público, como forma de atender o disposto nas Leis nº 
8.429/92 e 8.730/93, deverá autorizar o acesso, por meio eletrônico, às cópias de suas Declarações de Ajuste 
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, com as respectivas retificações, apresentadas à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil ou apresentar anualmente, em papel, Declarações de Bens e Rendas que compõem 
o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no Serviço de Pessoal competente. 

No caso da SESGE, a maioria dos servidores entregou o formulário de acesso que, na forma do 
normativo supracitado, não há necessidade de renovação anual da autorização, o que contribuiu muito para 
a desburocratização do processo de apresentação da Declaração de Bens e Rendas. 

 

- Realização ou não de algum tipo de análise, pela UJ, das DBR com o intuito do identificar eventuais 
incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida. 

A Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça não realiza acesso à base da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - SRF, nem analisa as Declarações de Bens e Rendas, em papel, recebidas, em 
obediência ao disposto no art. 5º da Portaria Interministerial MP/CGU nº 298/2007, considerando que as 
informações apresentadas ou constantes na base da SRF serão acessadas somente pelos servidores dos 
órgãos de controle interno e externo para fins de análise da evolução patrimonial do agente público. 

 

- Forma de guarda das DBR diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das informações. 

Visando preservar o sigilo fiscal das informações recebidas, as Declarações de Bens e Rendas, em 
papel, são colocadas, individualmente, em envelope e posteriormente lacradas e guardados em local com 
acesso restrito. Já os formulários de autorizações de acesso são guardados em pastas, que também são 
arquivadas nesse local. 
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11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

O(s) subitem(ns) abaixo não se aplica(m) devido: 

• Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e 
avaliação de ativos e passivos: As atividades relacionadas à contabilidade da UG 200248 da 
SESGE/MJ são realizadas pela Setorial Contábil do Ministério da Justiça, na Coordenação de 
Contabilidade- CCONT/SPOA/SE/MJ; 

• Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade: a SESGE não oferta produtos e serviços. 

• Informações sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial: As atividades relacionadas à contabilidade da UG 200248 da SESGE/MJ são realizadas 
pela Setorial Contábil do Ministério da Justiça, na Coordenação de Contabilidade- 
CCONT/SPOA/SE/MJ. 

 

 

11.1  Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis 
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12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 

12.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ 

 

No compromisso de promover transparência de sua gestão, a SESGE elaborou o “Balanço da Copa 
do Mundo FIFA 2014 sob a ótica da Segurança Pública”, Anexo II deste Relatório de Gestão, cujo objetivo 
é apresentar à sociedade, de forma sucinta, como ocorreram o planejamento e a execução dessa operação, 
bem como, os resultados alcançados. 
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13. CONCLUSÃO 

 

Em 2014, as principais ações da SESGE estavam voltadas para o planejamento, coordenação, 
acompanhamento e implementação da Operação Copa do Mundo FIFA 2014.  

A Operação de Segurança Copa do Mundo FIFA 2014, reconhecida como exitosa pelo grande 
público e também pela imprensa nacional e internacional, deixa como legado para o país, além de toda 
infraestrutura tecnológica transferida aos Estados-sede, a bem sucedida experiência de atuação integrada 
entre órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos nas ações de segurança pública da Copa do Mundo 
2014. 

Em 2015, os esforços da SESGE estarão voltados ao próximo grande evento a ser sediado no 
Brasil: Jogos Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016.  Os investimentos serão aplicados no aprimoramento do 
Sistema Integrado de Comando e Controle, com aquisição de novas soluções tecnológicas e equipamentos 
de inteligência e de operações, no reaparelhamento e modernização dos órgãos e entidades envolvidos com 
a segurança dos Grandes Eventos e nas ações de capacitação e treinamento dos agentes de segurança 
pública, ofertando significativo legado às instituições e à sociedade.   

 

Brasília, 30 de abril de 2015. 
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ANEXOS E APÊNDICES 

Anexo I - Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 

Quadro 35 – A ANEXO I – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos  

CNPJ: 00.394.494/0149-43 UG/GESTÃO: 200248/0001 

Informações sobre as Transferências  

Modalidade 
Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No Exercício 

Acumulado até o 
Exercício 

Início Fim 

1 759870/2011 42.498.725/0001-00  R$ 18.432.588,94 R$ 1.843.258,89 R$ 0,00 R$ 16.589.330,05 28/12/2011 28/07/2014 1 

1 774518/2012 42.498.725/0001-00 R$ 113.900,00 R$ 13.900,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00 01/12/2012 31/12/2014 1 

1 777349/2012 02.960.040/0001-00 R$ 1.120.750,00 R$ 58.000,00 R$ 0,00 R$ 1.062.750,00 28/12/2012 30/06/2014 1 

1 777063/2012 00.498.299/0001-56 R$ 730.220,00 R$ 36.511,00 R$ 0,00 R$ 693.709,00 28/12/2012 30/06/2014 1 

1 778001/2012 01.804.019/0001-53 R$ 736.842,11 R$ 36.842,11 R$ 0,00 R$ 700.000,00 28/12/2012 30/06/2014 1 

1  777350/2012 01.869.566/0001-17 R$ 783.037,20 R$ 39.151,86 R$ 0,00 R$ 743.885,34 28/12/2012 10/07/2014 1 

1 777136/2012 13.937.149/0001-43 R$ 1.460.100,00 R$ 73.005,00 R$ 0,00 R$ 1.387.095,00 28/12/2012 01/08/2014 1 

1 777587/2012 42.498.725/0001-00 R$ 1.910.600,00 R$ 191.060,00 R$ 0,00 R$ 1.719.540,00 28/12/2012 30/06/2014 1 

1 777058/2012 00.394.718/0001-00 R$ 1.074.750,00 R$ 107.527,26 R$ 0,00 R$ 967.222,74 28/12/2012 30/06/2014 1 

1 777137/2012 03.507.415/0028-64 R$ 703.032,39 R$ 34.905,36 R$ 0,00 R$ 668.127,03 28/12/2012 30/06/2014 1 

1 780466/2012 28.176.998/0001-07 R$ 671.184,00 R$ 65.283,24 R$ 0,00 R$ 605.900,76 28/12/2012 30/06/2014 1 

1 777061/2012 76.416.932/0001-81  R$ 798.080,00 R$ 79.808,00 R$ 0,00 R$ 718.272,00 28/12/2012 30/06/2014 1 

1 777138/2012 05.487.631/0001-09 R$ 1.962.000,00 R$ 254.451,93 R$ 0,00 R$ 1.707.548,07 28/12/2012 30/06/2014 6 
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1 777065/2012 87.958.583/0001-46 R$ 1.228.080,00 R$ 123.179,16 R$ 0,00 R$ 1.104.900,84 28/12/2012 30/06/2014 1 

1 777754/2012 46.377.800/0001-27 R$ 621.000,00 R$ 63.000,00 R$ 0,00 R$ 558.000,00 28/12/2012 01/08/2014 1 

Modalidade 
Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No Exercício 

Acumulado até o 
Exercício 

Início Fim 

1 777729/2012 46.377.800/0001-27 R$ 2.358.510,00 R$ 237.600,00 R$ 0,00 R$ 2.120.910,00 28/12/2012 01/08/2014 1 

3 07/2011 110120 R$ 2.519.670,00 - R$ 0,00 R$ 1.385.070,00 25/11/2011 31/07/2014 1 

3 15/2011 200336 R$ 1.490.000,00 - R$ 0,00 R$ 1.490.000,00 07/12/2011 13/09/2014 1 

3 03/2012 200109 R$ 1.741.926,03 - R$ 1.739.631,83 R$ 1.739.631,83 01/11/2012 31/12/2014 1 

3 04/2012* 200109 R$ 859.000,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 19/11/2012 31/12/2014 4 

3 07/2012 200336 R$ 298.441,80 - R$ 0,00 R$ 118.301,67 07/11/2012 31/12/2014 1 

3 11/2012 200336 R$ 805.938,45 - R$ 0,00 R$ 523.900,43 19/11/2012 31/12/2014 1 

3 12/2012 200336 R$ 400.000,00 - R$ 14.362,40 R$ 14.362,40 19/11/2012 31/12/2014 1 

3 13/2012 200336 R$ 7.904.000,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 20/11/2012 31/12/2014 1 

3 17/2012 200336 R$ 4.554.451,91 - R$ 931.492,82 R$ 1.731.492,82 19/11/2012 31/12/2014 1 

3 18/2012 200336 R$ 177.362,00 - R$ 0,00 R$ 177.362,00 19/11/2012 31/12/2014 1 

3 02/2013 200005 R$ 25.754.726,60 - R$ 0,00 R$ 23.130.467,27 27/03/2013 31/12/2014 4 

3 03/2013 240129 R$ 750.000,00 - R$ 750.000,00 R$ 750.000,00 08/11/2013 31/12/2014 1 

3 04/2013 200336 R$ 5.000.000,00 - R$ 4.382.806,68 R$ 4.382.806,68 05/04/2013 31/12/2014 1 

3 08/2013 200336 R$ 514.769,32 - R$ 0,00 R$ 0,00 03/04/2013 31/12/2014 6 

3 09/2013 200336 R$ 135.360,00 - R$ 135.360,00 R$ 135.360,00 03/04/2013 31/12/2014 1 

3 11/2013 200336 R$ 175.000,00 - R$ 22.754,22 R$ 88.584,50 03/04/2013 31/12/2014 1 

3 12/2013 200109 R$ 17.432.000,00 - R$ 12.850.848,72 R$ 12.850.848,72 05/12/2013 31/08/2014 1 

3 20/2013 200109 R$ 15.100.000,00 - R$ 15.074.000,00 R$ 15.074.000,00 27/05/2013 01/08/2014 1 
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3 22/2013 200336 R$ 3.000.000,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 21/10/2013 31/12/2014 6 

3 24/2013 200336 R$ 9.456.000,00 - R$ 6.045.948,00 R$ 6.045.948,00 07/10/2013 31/12/2014 1 

Modalidade 
Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No Exercício 

Acumulado até o 
Exercício 

Início Fim 

3 25/2013 200336 R$ 2.500.000,00 - R$ 506.782,00 R$ 506.782,00 23/10/2013 31/12/2014 1 

3 27/2013 170010 R$ 39.000.000,00 - R$ 39.000.000,00 R$ 39.000.000,00 01/08/2013 30/05/2014 4 

3 28/2013* 200109 R$ 3.700.000,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 09/12/2013 31/08/2014 1 

3 30/2013* 200109 R$ 5.700.000,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 14/11/2013 31/08/2014 1 

3 36/2013 200005 R$ 9.000.000,00 - R$ 6.993.000,00  R$ 6.993.000,00  16/12/2013 31/05/2014 4 

3 04/2014 110120 R$ 11.000.000,00 - R$ 8.550.162,19 R$ 8.550.162,19 01/04/2014 31/12/2014 1 

3 06/2014 200336 R$ 107.462.869,67 - R$ 66.756.304,58 R$ 66.756.304,58 16/04/2014 31/12/2014 1 

3 07/2014 200336 R$ 2.005.280,00 - R$ 831.947,33 R$ 831.947,33 16/05/2014 31/12/2014 1 

3 10/2014 200109 R$ 42.583.613,20 - R$ 42.353.604,54 R$ 42.353.604,54 22/05/2014 31/12/2014 1 

3 20/2014 200336 R$ 3.705.000,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 19/11/2014 31/08/2015 1 

3 39/2014 200242 R$ 9.000.000,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 02/12/2014 31/08/2015 1 

3 40/2014 200242 R$ 23.840.000,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 04/12/2014 30/06/2015 1 

3 41/2014 200109 R$ 1.880.720,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 24/10/2014 31/12/2014 1 

3 42/2014 200336 R$ 1.500.000,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 09/12/2014 31/03/2015 1 

3 43/2014 200336 R$ 125.053,00 - R$ 36.232,76 R$ 36.232,76 03/11/2014 31/12/2014 1 

3 44/2014 200336 R$ 195.000,00 - R$ 195.000,00 R$ 195.000,00 18/11/2014 31/12/2014 1 

3 45/2014 200336 R$ 163.200,00 - R$ 163.200,00 R$ 163.200,00 18/11/2014 31/12/2014 1 

3 47/2014 200336 R$ 4.557.600,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 19/11/2014 15/12/2015 1 

3 49/2014 200336 R$ 2.362.640,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 19/11/2014 15/12/2015 1 
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3 50/2014 153056 R$ 885.000,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 05/12/2014 31/12/2016 1 

3 51/2014 240129 R$ 1.000.000,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 04/12/2014 31/12/2015 1 

Modalidade 
Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No Exercício 

Acumulado até o 
Exercício 

Início Fim 

3 52/2014 200109 R$ 1.900.000,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 04/12/2014 01/07/2015 1 

3 53/2014 200109 R$ 16.901.500,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 04/12/2014 01/06/2015 1 

3 54/2014 200109 R$ 4.600.000,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 04/12/2014 01/07/2015 1 

3 55/2014 200109 R$ 12.030.000,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 30/12/2014 30/04/2015 1 

3 56/2014 200336 R$ 5.500.000,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 30/12/2014 31/12/2015 1 

* Nos TED´s nºs 04/2012, 28/2013 e 30/2013 não houve repasse de recurso da SESGE para a execução do objeto firmado. O DPRF usou recurso próprio para 
executar as atividades previstas nos Termos. 

LEGENDA 

Modalidade: Situação da Transferência: 

1 -     Convênio  1 -     Adimplente 

2 -     Contrato de Repasse 2 -     Inadimplente 

3 -     Termo de Execução Descentralizada (antigo 

Termo Cooperação)

3 -     Inadimplência Suspensa  

4 -     Termo de Compromisso  4 -   Concluído  

  5 -     Excluído 

  6 -     Rescindido  

  7 -     Arquivado 

Fonte: SICONV e SIAFI 
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Anexo II – Balanço da Copa do Mundo FIFA 2014 sob a ótica da segurança pública  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PARA GRANDES EVENTOS 

BALANÇO DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 SOB A ÓTICA DA SEGURANÇA 
PÚBLICA 

Documento demonstrativo do planejamento e do resultado da operação integrada de segurança para 
a Copa do Mundo FIFA 2014 

BRASÍLIA – 2015 
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1. Introdução 

Em 2007, o Brasil assumiu o compromisso de sediar a Copa do Mundo FIFA 
2014, oportunidade almejada por muitos países. Porém, a partir daquela data, o 
entusiasmo de trazer para casa o evento mais importante do esporte mais popular do 
país passou a conviver com o desafio e a responsabilidade de entregar um evento 
organizado e seguro para as 32 seleções e para os milhões de torcedores dentro e fora 
dos estádios.  

Em um país de dimensões continentais, com realidades socioeconômicas tão 
distintas, como garantir o padrão de qualidade e o alto nível dos serviços de segurança 
prestados aos atletas, turistas e cidadãos? Para enfrentar esse desafio, o Governo Federal 
criou, em 2011, no âmbito do Ministério da Justiça, a Secretaria Extraordinária de 
Segurança para Grandes Eventos (SESGE/MJ), cabendo destacar entre suas atribuições: 

• Planejar, definir, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as ações de 
segurança para os Grandes Eventos; 

• Promover a integração entre os órgãos de segurança pública federais, estaduais, 
distritais e municipais envolvidos com a segurança dos Grandes Eventos; 

• Estimular a modernização e o reaparelhamento dos órgãos e entidades, 
governamentais e não governamentais envolvidos com a segurança dos Grandes 
Eventos; 

• Articular-se com os órgãos governamentais, entidades não governamentais e 
organizações multilaterais, visando ao planejamento, implementação e 
acompanhamento dos projetos de capacitação nos Grandes Eventos; 

• Coordenar o desenvolvimento das atividades de Inteligência, nos níveis 
estratégico, tático e operacional, em proveito das operações de segurança para os 
Grandes Eventos. 

O dever de coordenar a operação de segurança da Copa 2014 imposto à SESGE 
trouxe consigo quatro grandes desafios:  

• Criar um conceito de atuação integrada e coordenada das forças de segurança 
pública baseado no respeito às suas competências legais, na uniformidade de 
procedimentos e no conceito de unicidade da operação de segurança;  

• Criar uma estrutura tecnológica que desse suporte a essa complexa operação; 

• Desenvolver as ações necessárias de treinamento e capacitação para a plena 
operação desse sistema; 

• Desenvolver estratégias para fomentar atividades de inteligência para orientar as 
atividades de segurança pública. 

O presente documento pretende demonstrar não só os esforços e a metodologia 
utilizados pela SESGE no planejamento e nas operações de segurança da Copa, mas, 
também, apresentar os resultados obtidos na área de segurança pública e o legado que 
essa experiência deixou para o País. 
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2. Planejamento 

A operação de segurança da Copa 2014 foi desenvolvida utilizando como 
metodologia de trabalho as fases de planejamento, execução, monitoramento, avaliação 
e correção, buscando promover a coordenação, a integração e interoperabilidade das 
agências. 

Considerando os desafios postos e o orçamento de cerca de 1,17 bilhão de reais 
destinado pelo Governo Federal à SESGE para auxiliar a preparação das forças de 
segurança para atuação na Copa 2014, o planejamento das operações de segurança 
contemplou:  

• A criação de planos táticos e protocolos de atuação integrada das agências, por 
meio de Comissões Estaduais/Distrital de Segurança Pública e Defesa Civil; 

• A criação de um sistema integrado de comando e controle com as bases 
conceituais da operação; 

• O fomento das atividades de inteligência para orientar as atividades de 
segurança pública; 

• A implantação e a estruturação tecnológica necessária ao desenvolvimento da 
operação; e 

• A realização das ações de treinamento e capacitação necessárias ao 
funcionamento desse sistema. 

A realização da operação de segurança partiu da premissa de que a rotina das 
cidades e as atividades ordinárias das agências não diminuiriam durante os grandes 
eventos e seriam bastante impactadas por sua ocorrência. Assim, o planejamento das 
ações adotou as seguintes premissas: 

• Integração: atuação conjunta, articulada e coordenada entre agências, sistemas, 
pessoas e instituições que, de forma direta ou indireta, participariam das ações 
de segurança, respeitando-se as competências legais e específicas dos 
envolvidos.   

• Complementaridade: as agências que tivessem atribuição específica para 
desempenhar determinadas tarefas poderiam ser apoiadas, de forma 
complementar e cooperativa, por outras, sempre que as circunstâncias assim o 
exigissem.  

• Unicidade: as ações das agências seriam planejadas e desenvolvidas a partir da 
premissa de que todas participariam de uma única operação de segurança, 
desenvolvida a partir de ações integradas e coordenadas. 

• Discrição: as ações realizadas para promover a efetiva segurança das pessoas 
envolvidas no evento deveriam utilizar os meios necessários à garantia da ordem 
pública e do bom andamento das competições, zelando sempre pela baixa 
ostensividade. 

• Excelência Técnica: os profissionais envolvidos nas ações de segurança seriam 
capacitados e treinados para operar de maneira qualificada, dentro de padrões 
internacionais de atuação e de respeito aos direitos humanos, valendo-se, para 
tanto, de equipamentos e de sistemas modernos, capazes de garantir a prestação 
dos serviços de segurança no mais alto nível. 
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• Eficiência: as forças envolvidas com a segurança trabalhariam para obter 
resultados que ultrapassassem, em qualidade, aqueles obtidos com a realização 
cotidiana dos respectivos serviços, buscando inovações na formulação de 
diagnósticos, análise de resultados e solução dos problemas em todas as 
instâncias. 

• Liderança Situacional: em situações que, em razão das circunstâncias, 
demandassem atuação integrada entre agências de segurança, aquela que 
possuísse atribuição legal para o cumprimento da tarefa seria a responsável pelo 
gerenciamento tático-operacional direto das ações. 

2.1 Integração das forças de segurança pública 

A Operação de Segurança da Copa 2014 foi realizada a partir da ação integrada 
e coordenada das diversas forças de segurança pública da União e dos Estados-sede, 
contando ainda com a ação das guardas municipais, órgãos de trânsito e defesa civil de 
diversos municípios envolvidos, numa ação que envolveu esforços articulados com as 
Forças Armadas, Agência Brasileira de Inteligência e diversas outras instituições 
governamentais como as das áreas de saúde, mobilidade, relações exteriores, esporte, 
fiscais, além de instituições não governamentais, como concessionárias de serviços 
públicos e o Comitê Organizador Local da Fifa (COL/FIFA).  

2.2 Base normativa 

A operação de segurança foi orientada por um conjunto de leis, portarias, 
decretos e outros atos que serviriam como fundamento de atuação e referencial 
estratégico imprescindível ao alinhamento e à elaboração dos planos de segurança 
específicos de cada agência participante ou de cada cidade-sede. Mereceram destaque os 
seguintes documentos: 

a) Carta Garantia: um conjunto de documentos que formalizou o compromisso 
assumido perante a Fédération Internacionale de Football Association (FIFA), 
pelos Governos Federal, Estadual, Distrital e Municipal brasileiros, visando à 
realização da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, cabendo destacar a Garantia nº 
5, relativa à segurança e proteção, por meio da qual foi assumido o compromisso 
de promover um ambiente pacífico e seguro às competições;

b) Leis Federais: 

i. Lei nº 10.671/2003 – Estatuto do Torcedor, que estabeleceu normas de 
proteção e defesa do torcedor, além de tratar da prevenção da violência nos 
esportes; 

ii. Lei nº 12.663/2012 – Lei Geral da Copa, que estabeleceu conceitos, 
medidas e ações restritivas e proibitivas que seriam observadas durante a 
Copa das Confederações FIFA Brasil 2013, da Copa do Mundo FIFA 
Brasil 2014, bem como dos demais grandes eventos a serem realizados no 
Brasil; 

c) Decreto nº 7.538/2011: instituiu, no âmbito do Ministério da Justiça, a 
Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, com o objetivo de 
planejar, definir, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as ações de 
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segurança para os grandes eventos e promover a integração entre os órgãos de 
segurança. 

d) Matriz de Responsabilidades: denominada também de Plano Estratégico de 
Investimento e Desenvolvimento do País, foi o documento firmado entre os 
entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) que viabilizou a 
execução das ações governamentais necessárias à realização das competições 
nas cidades-sede, em áreas prioritárias de infraestrutura como aeroportos, portos, 
mobilidade urbana, estádios, segurança, telecomunicações e turismo, e definiu as 
responsabilidades de cada um dos signatários. Ao longo do tempo, resoluções do 
Grupo Executivo da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 (GECOPA), trouxeram 
revisões e atualizações nas ações constantes da matriz de responsabilidades. 

e) Plano Estratégico: o plano estratégico de segurança e defesa para Copa do 
Mundo FIFA 2014 foi elaborado pela SESGE, em conjunto com o Ministério da 
Defesa (MD). Nele foram definidos os macro objetivos e as diretrizes gerais de 
atuação dos órgãos envolvidos, bem como foram estabelecidas as áreas de 
interesse operacional e o diagnóstico das principais situações de risco para a 
segurança da competição.

f) Caderno de Atribuições: documento que, respeitando os parâmetros 
constitucionalmente definidos, estabeleceu a divisão de tarefas entre os órgãos e 
instituições envolvidos com a segurança da competição e demais eventos. 

g) Portarias expedidas pelo Ministério da Justiça: 

i. Portaria 2.164/2011-MJ, de 30/09/2011, aprovou o Regimento Interno da 
SESGE, prevendo sua natureza, competência, estrutura organizacional, além 
das competências de suas unidades; 

ii. Portaria 2.300/2013-MJ, de 11/06/13, regulamentou a coordenação, o 
planejamento e a execução dos trabalhos de segurança de membros da 
FIFA, do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do Comitê Paralímpico 
Internacional (CPI). 

h) Portarias expedidas pela SESGE/MJ: 

i. Portaria 49/2012-SESGE, de 03/05/12, aprovou o Regimento Interno das 
Comissões Estaduais/Distrital de Segurança Pública e Defesa Civil para 
Grandes Eventos (COESGE/CODISGE);

ii. Portaria 50/2012-SESGE, de 03/05/12, nomeou os presidentes das 
COESGE/CODISGE em cada uma das cidades-sede da Copa do Mundo 
FIFA Brasil 2014;

iii. Portaria 112/2013-SESGE, de 08/05/13, instituiu o Sistema Integrado de 
Comando e Controle de Segurança Pública para Grandes Eventos (SICC);

iv. Portaria 88/2014-SESGE, de 26/03/14, regulamentou o SICC para a 
Operação de Segurança da Copa do Mundo FIFA 2014.

i) Portarias expedidas pelo Departamento de Polícia Federal – DPF 
i. Portaria 3.233/2012-DG/DPF – disciplinou as atividades de segurança 

privada, armada ou desarmada, desenvolvidas pelas empresas 
especializadas, pelas empresas possuidoras de serviço orgânico de 
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segurança e pelos respectivos profissionais, bem como regulou a 
fiscalização dos planos de segurança dos estabelecimentos financeiros; 

ii. Portaria 3.258/2013-DG/DPF – alterou a Portaria 3.233/2012-DG/DPF e 
estabeleceu, especialmente: Anexo I – Curso de formação de vigilante; 
Anexo II – Reciclagem do curso de formação de vigilantes; Anexo XI – 
Curso de extensão em segurança para grandes eventos (SGE).

2.3 Sistema Integrado de Comando e Controle de segurança pública para 
grandes eventos (SICC) 

Para vencer o desafio de realizar efetivamente a operação de segurança de forma 
coordenada e padronizada, foi criado o Sistema Integrado de Comando e Controle 
(SICC), instituído por meio da Portaria nº 112/2013. 

Esse sistema visou estabelecer uma relação de coordenação entre as instituições 
federais, estaduais e municipais envolvidas com a operação integrada de segurança dos 
grandes eventos, possibilitando a criação da consciência situacional, facilitando e 
agilizando os processos de tomada de decisão. 

O Sistema Integrado de Comando e Controle foi constituído utilizando como 
alicerces as soluções Tecnológicas Informacionais e de Comunicação, a Doutrina – ou 
base normativa -, consubstanciada nas leis, decretos, regulamentos, portarias e 
regimentos e os Protocolos e procedimentos táticos e operacionais.  
�

�

Figura 1 - Representação esquemática das bases do SICC 

O SICC foi estruturado por um Centro Integrado e Comando e Controle 
Nacional (CICCN), localizado em Brasília, um Centro Nacional Alternativo (CICCNA), 
no Rio de Janeiro, 12 Centros Regionais (CICCR), um por estado sede da Copa do 
Mundo, um Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), em Brasília, 27 
Centros Móveis (CICCM), três para os Estados de MG, RJ e SP e dois para os demais 
Estados-sede da Copa, 13 Imageadores Aéreos, e 22 Plataformas de Observação 
Elevada (POE). 
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Figura 2 - Representação esquemática do Sistema Integrado de Comando e Controle 

2.3.1 Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) 

O CICCN, sediado em Brasília, funcionou como o centro de nível estratégico de 
onde se coordenou e acompanhou a operação de segurança durante a Copa 2014 nos 
doze Estados-sede dos jogos e nas sedes que receberam os Centros de Treinamento de 
Seleções (CTS), promovendo a articulação e a integração das atividades e mantendo 
atualizadas e disponíveis as informações estratégicas para o alto escalão do Governo 
Federal.  

�����������������Figura 3 - Imagem do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional 

2.3.2 Centro Integrado de Comando e Controle Nacional Alternativo(CICCNA)  

O CICCN Alternativo (CICCNA), sediado no Rio de Janeiro, funcionou como 
uma estrutura reserva para garantir a manutenção e a continuidade das atividades de 
monitoramento e de controle da operação de segurança, a cargo do CICCN, em caso de 
contingência, parcial ou total do centro principal. A estrutura tecnológica do SICC foi 
concebida a partir das premissas de duplo reporte e redundância. 
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2.3.3 Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) 

O CICCR funcionou como centro de nível tático para coordenar a operação de 
segurança da Copa 2014, nos Estados-sede, integrando e apoiando as instituições 
envolvidas na execução das suas atribuições, mantendo atualizadas e disponíveis as 
informações para o CICCN e para o alto escalão dos governos estaduais, distrital e 
municipais. 

Figura 4 - Centro Integrado de Comando e Controle 
Regional RJ 

Figura 5 - Centro Integrado de Comando e Controle 
Regional RS 

�

Figura 6 - Centro Integrado de Comando e Controle 
Regional CE 

Figura 7 - Centro Integrado de Comando e Controle 
Regional MG 
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2.3.4 Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICCL) 

O CICCL funcionou dentro da estrutura dos estádios, encarregado de coordenar 
as atividades de segurança nos perímetros interno e externo do estádio, permitindo uma 
melhor gestão operacional dos recursos empregados e da resposta aos incidentes, 
inclusive com a integração das agências de defesa e da segurança privada a cargo do 
COL/FIFA, considerando sempre a premissa de que o primeiro nível de resposta deveria 
ser da segurança privada, e o segundo e terceiro níveis, pelas forças de segurança 
pública e defesa, observando-se as respectivas atribuições. 
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2.3.5 Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) 

Os Centros Integrados de Comando e Controle Móveis são veículos automotores 
adaptados e equipados com sistemas de gestão integrada, de vídeo monitoramento, com 
soluções de rádio comunicação de voz e dados, etc. 

O CICCM funcionou como uma estrutura operacional avançada do CICCR, 
caracterizada pela mobilidade. Sua principal função foi viabilizar a coordenação e 
facilitar a execução da operação de segurança em determinadas áreas de interesse 
operacional (AIO) ou nas áreas impactadas. 

               Figura 8 - Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM)��������������

2.3.6 Plataforma de Obeservação Elevada (POE) 

Com o objetivo de possibilitar condições de visibilidade privilegiada, foram 
previstas as Plataformas de Observação Elevadas (POE), que, a partir de um patamar 
elevado permitem estabelecer um perímetro de observação mais amplo, facilitando a 
rápida identificação de ações criminosas ou perturbações e possibilitando a pronta 
intervenção dos agentes públicos na cena de ação. A POE é dotada de uma câmera 360 
graus que pode atingir até 15 metros de altura. O equipamento é capaz de captar 
imagens em alta resolução num raio de até dois quilômetros. 

Figura 9 - Plataforma de Observação Elevada (POE) 
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2.3.7 Sistema integrador 

A fim de dar suporte às operações dos CICC e permitir a tempestiva troca de 
informações e inteligência, foi previsto o desenvolvimento de um sistema capaz de 
integrar o conjunto de subsistemas de dados, voz e imagens existentes nas instituições 
componentes do CICC, além de permitir a geração de relatórios e informes diários e 
potencializar a interoperabilidade entre as organizações.  

2.3.8 Governança 

Para garantir a governança do Sistema Integrado de Comando e Controle, 
considerou-se um nível estratégico externo ao sistema, representado pelo governo 
federal – que recebe informações sempre que considerar necessário -, um primeiro nível 
estratégico interno, representado pelo CICC Nacional, um nível tático, coordenado 
pelos CICCs Regionais e um nível operacional, do qual fazem parte os CICCs Móveis, 
os CICCs  Locais e as Plataformas de Observação Elevada (POE).  Os CICCs e as POE 
são ocupados por representantes de instituições parceiras, que são convidadas de acordo 
com a necessidades operacional da missão que será realizada. 

�

�

Figura 10 - Modelo de governança do Sistema Integrado de Comando e Controle 

�

�
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Figura 11 - Modelo e contexto organizacional do Centro Integrado de Comando e Controle Regional 

O trabalho realizado nos CICCRs teve como objetivo apoiar o emprego dos 
agentes de segurança pública, defesa social, defesa civil, mobilidade e ordenamento 
urbano, entre outros que atuarão para realizar os Grandes Eventos de forma segura e 
pacífica nas cidades-sede. 
�

2.4 Criação de bases conceituais  

Para regulamentar o funcionamento do Sistema Integrado de Comando e 
Controle (SICC), foi necessária a expedição de diversos documentos normativos que 
promovessem o funcionamento de todas essas engrenagens, estabelecendo as bases de 
uma operação plenamente integrada. Entre tais documentos, é possível destacar: 

�

a) Concepção Operacional de Sistema (CONOPS): descreveu a concepção 
operacional do sistema de comando e controle para a segurança da Copa do 
Mundo FIFA Brasil 2014, visando a atender às necessidades operacionais e 
logísticas da SESGE, relacionadas às atividades de segurança pública, realizadas 
nas doze cidades-sede (Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, 
Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo).  
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b) Conceito de Uso (CONUSO): definiu o modelo de gestão integrada para 
execução da operação de segurança do evento em âmbito regional, orientando e 
definindo o funcionamento operacional dos Centros Integrados de Comando e 
Controle Regionais (CICCRs) e suas estruturas subordinadas, como os Centros 
Integrados de Comando e Controle Móveis (CICCMs) e os Centros Integrados 
de Comando e Controle Locais (CICCLs). Estabeleceu critérios para a cadeia de 
coordenação e integração envolvendo os órgãos federais, estaduais e municipais, 
delineando o processo de tomada de decisão e pactuando suas características 
principais, composição, fluxo de informações e processos organizacionais. 
Definiu, ainda, papéis e responsabilidades dos CICCRs e de seus membros, e as 
diretrizes para a criação e aplicação dos Procedimentos Operacionais Padrão 
(POP), nos CICCRs.  

c) Procedimento Operacional Padrão (POP): descreveu a rotina diária de 
funcionamento e dos processos de troca de informações e de tomada de decisões 
nos Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Serviu como diretriz para 
o desenvolvimento e a manutenção da consciência situacional da Operação de 
Segurança da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, nos quinze Estados 
diretamente envolvidos com o evento (as 12 cidades-sede e os Estados de 
Alagoas, Espírito Santo e Sergipe, que atuaram como unidades de Centros de 
Treinamento de Seleções), promovendo a atuação sistêmica, harmônica, 
coordenada e integrada dos componentes do SICC durante o período 
operacional, compreendido entre os dias 23 de maio e 18 de julho de 2014. 
�

d) Plano de Comunicações (PLACOM): definiu, regulamentou e estabeleceu os 
meios e os fluxos de comunicações utilizados pelo SICC durante a operação de 
segurança da Copa do Mundo FIFA 2014.

e) Memorandos de entendimento: firmados entre a SESGE e as instituições que 
integraram os CICCs, tiveram por finalidade estabelecer os papéis a serem 
desempenhados pelas instituições durante a operação, a partir do conceito de 
operação única com ações integradas e coordenadas. Entre os principais 
memorandos expedidos destacam-se o que regulamentou a participação das 
diversas instituições nos Centros Integrados de Comando e Controle e o que 
estabeleceu as políticas operacionais de segurança pública a serem praticadas 
durante a Copa do Mundo FIFA 2014 com o Comitê Organizador Local do 
evento. Além desses, outros memorandos estabeleceram as políticas 
operacionais nos seguintes temas: segurança aproximada, escoltas e batedores,  
segurança nos postos de verificação veicular, vistorias de veículos, vistorias de 
segurança antibombas, controle de acesso de veículos e segurança em 
estacionamentos fora dos perímetros (interno e externo) do estádio, controle de 
acesso de pessoas, equipes de pronta-resposta de segurança pública,  
movimentação de valores, controle de manifestações e protestos dentro dos 
estádios, ações relacionadas a manifestações no perímetro de segurança pública 
fora dos estádios, pessoas perdidas, extravio, furto, roubo de objetos no estádio, 
credenciamento, e plano de evacuação do estádio para dias de jogos. 

�
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2.5 Capacitações e Treinamentos 

Ainda como etapa de planejamento da operação de segurança da Copa 2014, a 
SESGE investiu R$ 15.287.841,12.  As ações de capacitação deram-se por meio de três 
projetos: Projeto Capacitação, Projeto Treinamentos e Projeto Cooperação 
Internacional. 

2.5.1 Capacitações 

Como preparação para a atuação das forças de segurança na Copa do Mundo 
FIFA Brasil 2014, a SESGE capacitou 21.432 servidores, entre policiais federais, 
rodoviários federais, militares, civis, bombeiros militares e profissionais de outros 
órgãos. 

2.5.2 Treinamentos  

O Projeto Treinamentos compreendeu as ações promovidas diretamente pelas 
empresas fornecedoras de tecnologias contratadas pela SESGE, sob sua supervisão, uma 
vez que os contratos de aquisição de equipamentos contêm cláusulas de transferência de 
conhecimento como obrigação da contratada, tendo sido capacitados 4.156 
profissionais para operarem as tecnologias abaixo listadas: Centros Integrados de 
Comando e Controle Móveis; Robô Antibombas; Tenda de Contenção e Gerador de 
Espuma; Aparelho de Raio-X Portátil com Filme; Detector de Gases Tóxicos e 
Substâncias Explosivas; Roupa de Proteção Antibombas; Vídeo Wall;  Sala-Cofre; 
Sistema de Imageamento Aéreo; Delegacia Móvel; Plataforma de Observação Elevada; 
Projeto Solução Integradora;  Desencarcerador; Conjunto de Equipamentos Embarcados 
de Inteligência de Sinais; Comunicador Dissimulado de Inteligência; Veículo Blindado 
equipado com Canhão D’água. 

2.5.3 Cooperação internacional 

O Projeto Cooperação Internacional consistiu em ações de capacitação 
promovidas por embaixadas de países parceiros. Nesses casos, a SESGE estabeleceu as 
necessidades, com base em demandas das forças policiais, e, após análise das ementas e 
conteúdos programáticos, participou das ações oferecidas, proporcionando a 
transferência de conhecimentos para profissionais brasileiros envolvidos com a 
segurança pública dos grandes eventos. No período de 2012 a 2014, foram capacitados 
859 profissionais por meio desse projeto. 
�
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3. Execução da operação de segurança da Copa do Mundo FIFA 2014 

O período de competição da Copa 2014 foi definido pelo inciso XVI do art. 2º 
da Lei Geral da Copa (Lei nº 12.663/2012), como sendo o espaço de tempo 
compreendido entre o 20º (vigésimo) dia anterior à realização da primeira partida e o 5º 
(quinto) dia após a realização da última partida. 

Seguindo o preceito estabelecido, os Centros Integrados de Comando e Controle 
foram ativados no dia 23 de maio de 2014, data tida como o início do período 
operacional. 

3.1 Centros Integrados de Comando e Controle  

Seguindo o preceito estabelecido, os CICCs foram ativados em 23 de maio de 
2014, data tida como o início do período operacional. 

Os CICCs foram integrados por representantes de diversos órgãos e funcionaram 
com a seguinte equipe de Coordenação:  

 Um Coordenador e um Coordenador Adjunto, responsáveis pela atuação 
integrada das instituições representadas no CICC com os centros equivalentes das áreas 
de Defesa e de Inteligência, e pela manutenção das atividades relativas ao ciclo diário, 
de acordo com o preconizado no CONUSO e no POP. 

Diariamente, após a análise dos planos disponíveis e das informações dos CICCs 
e do COL/FIFA, a Gerência de Planejamento alimentava o Sistema de Gerenciamento 
de Eventos, comunicando as informações relevantes ao Coordenador e aos 
representantes institucionais para análise e eventual adequação operacional. 

À Gerência de Operações competiu coordenar as ações e atividades em nível 
operacional correntes no ciclo diário de 24 horas e garantir que todas as informações 
estivessem disponíveis para apoiar a tomada de decisão dos representantes institucionais 
e da Coordenação. 

A Gerência de Logística trabalhou em estrita colaboração com as Gerências de 
Planejamento e de Operações.  

Os CICCs também contaram com o apoio de Células de Inteligência 
Operacional (CIO), formadas por agentes de operações de inteligência de segurança 
pública, cuja missão era gerenciar o processo de busca de dados e informações do 
ambiente operacional (áreas de interesse operacional e áreas impactadas), para apoiar no 
processo de tomada de decisão. A CIO teve como principal foco de atenção o 
acompanhamento de: 

• Torcedores nacionais e estrangeiros ligados a grupos de práticas violentas 
(barra-brava, hooligans, etc.); 

• Fluxo de torcedores nacionais e estrangeiros; 
• Mobilidade urbana e condições de trânsito; 
• Principais ocorrências envolvendo torcedores nacionais e estrangeiros nas áreas 

de interesse operacional e áreas impactadas; 
• Outras ocorrências de mobilidade e segurança que pudessem impactar no 

evento. 
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As Células de Inteligência Operacional acompanharam, em coordenação com a 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), as atividades realizadas pelos agentes de 
operações de inteligência de segurança pública empregados no interior das 
arenas/estádios (Projeto Spotter), bem como as atividades de inteligência precursora, 
como reconhecimento das rotas protocolares e vias de acesso nos dias dos jogos, 
treinamentos das seleções e deslocamentos de autoridades. 

Dados e informações de toda ordem (fontes de ameaças, ações adversas, 
vulnerabilidades, etc) foram difundidos para as coordenações dos CICC e demais 
órgãos interessados, de forma célere e oportuna. Pesquisas em fontes abertas, 
consolidadas e difundidas na resenha diária dos principais eventos e ocorrências, 
buscavam identificar os riscos que pudessem impactar negativamente no planejamento e 
andamento do grande evento. 

Por meio da elaboração de planilhas dinâmicas, atualizadas em tempo real, as 
CIO identificaram mais de 99% dos eventos e manifestações planejados ou idealizados 
por grupos e pessoas nas redes sociais.  

Vale ressaltar, ainda, a atuação das CIO e dos agentes em campo no combate à 
comercialização ilegal de, que resultou na prisão de 271 cambistas e na apreensão de 
1.845 ingressos, retirados de circulação, em benefício do espetáculo e do público 
consumidor. 

 A Assessoria de Comunicação Social prestou assessoria direta à equipe de 
Coordenação nas questões atinentes à área, fazendo a interlocução entre o Coordenador 
do CICC e os meios de comunicação, além de elaborar relatórios diários das principais 
notícias veiculadas pela imprensa sobre a segurança do evento. 

O CICCN integrou-se com os CICCRs e operou com capacidade de visualização 
e de monitoramento e acompanhamento, em tempo real, dos eventos, das atividades e 
dos principais acontecimentos nas diversas cidades-sede, centralizando e difundindo 
informações relacionadas às operações, gerando relatórios e acompanhando os registros 
de incidentes e ocorrências diversas. 

�

3.2 Gabinete de Gestão de Crise 

O Gabinete de Gestão de Crise foi previsto com a finalidade de desenvolver e 
manter a consciência e a liderança situacional para dar suporte à tomada de decisão do 
Coordenador do CICC e demais autoridades durante as crises e diante de riscos e 
ameaças complexas iminentes, assim como sobre incidentes que tivessem grande 
repercussão social. 

O Gabinete de Gestão de Crise seria ativado sempre que a situação extrapolasse 
a capacidade de gestão rotineira do CICC, ou em qualquer outra situação que o 
Coordenador do Centro entendesse conveniente. 

Em caso de acionamento do Gabinete, as organizações e autoridades com 
atribuições relacionadas à crise seriam convidadas pelo Coordenador do Centro para sua 
composição, que seria eventual e com funcionamento limitado aos aspectos da crise. 

Durante o período do evento, as informações provenientes da Célula de 
Inteligência Operacional e das reuniões diárias, através de videoconferência, entre os 
Centros Regionais e o Centro Nacional possibilitaram a antecipação de várias situações, 
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não havendo necessidade de instalar o Gabinete de Gestão de Crises no CICCN durante 
todo o período operacional da Copa 2014. 

3.3 Representação dos órgãos natos e convidados no CICC

Durante a operação integrada de segurança da Copa 2014, ocuparam posições 
funcionais nos CICC, como membros natos, os seguintes órgãos:  

1) Agência Brasileira de Inteligência (ABIN); 
2) Corpo de Bombeiros Militar (CBM);  
3) Defesa Civil Estadual;  
4) Defesa Civil Municipal; 
5) Departamento da Força Nacional de Segurança Pública (DFNSP) 
6) Departamento de Polícia Federal (DPF); 
7) Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF); 
8) Guarda Municipal (GM);  
9) Ministério da Defesa (MD);  
10) Ministério das Relações Exteriores (MRE);  
11) Polícia Civil (PC); 
12) Polícia Militar (PM);  
13) Polícia Técnico-Científica (POLITEC); 
14) Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE);  
15) Secretaria Estadual de Segurança Pública ou Defesa Social;  
16) Secretaria Municipal de Segurança Pública ou Defesa Social;  
17) Secretaria Estadual para a Copa do Mundo ou de Grandes Eventos;  
18) Secretaria Municipal para a Copa do Mundo ou de Grandes Eventos;  
19) Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU). 

Como órgãos convidados, ocuparam posições funcionais nos Centros Integrados 
de Comando e Controle Nacional durante a operação integrada de segurança da Copa 
2014: 

1) Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)  
2) Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  
3) Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)  
4) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)  
5) Autoridade Portuária  
6) Comitê Organizador Local (COL/FIFA)  
7) Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO)  
8) Empresas concessionárias de serviço público  
9) Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)  
10) Ministério da Saúde (MS)  
11) Órgão Executivo Estadual de Trânsito  
12) Órgão Executivo Municipal de Trânsito  
13) Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB)  
14) Secretaria Municipal de Saúde  
15) Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (VIGIAGRO) 
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3.3.1 Atividades de Coordenação, Comando e Controle 

Para o desenvolvimento cotidiano da coordenação e integração das atividades 
das forças de segurança, os CICC utilizaram, primordialmente, as seguintes 
ferramentas: 

a) Concentração e despacho de demandas: processo pelo qual a Gerência de 
Planejamento (GEPLAN) recebeu, concentrou, gerenciou e efetuou o despacho das 
demandas relacionadas a eventos e atividades oriundas do COL/FIFA, do Ministério das 
Relações Exteriores, dos Delegados de Ligação (DELIG) e dos Centros Regionais, 
repassando-as aos CICCR envolvidos.  

b) Briefing diário: durante todos os dias da operação foram realizadas reuniões 
para transmissão e socialização de informações relacionadas às atividades a serem 
desenvolvidas pelos integrantes do CICC no turno de serviço. 

c) Videoconferência: foram realizadas reuniões diárias entre os Coordenadores 
e Gerentes do CICCN e CICCR, utilizando o sistema de vídeo e áudio em tempo real. 
Nas reuniões, havia uma análise das ações do dia anterior, oportunizando a troca de 
informações e experiências para o planejamento e execução das ações do dia corrente e 
do dia seguinte, propiciando a coordenação e a padronização das ações de segurança.  

d) Agenda de eventos: o registro, o controle e a difusão dos eventos e das 
atividades de segurança relacionadas à Copa 2014, foram realizados através de sistema 
informatizado, com projeção em vídeo wall e difusão na web, com acesso controlado 
por login e senha. A agenda era complementada pela pesquisa permanente em fontes 
abertas de fatos impactantes ou comprometedores dos eventos programados. 

e) Acompanhamento da matriz de eventos: foram realizadas atividades diárias 
de acompanhamento, atualização e suporte para adequação da matriz de eventos e 
atividades produzidas pelos CICCRs no Projeto de Sistema Integrador (PSI) e nos 
sistemas locais desenvolvidos pelos Estados. 

f) Relatório de eventos interestaduais: o CICCN recebeu, registrou e difundiu 
demandas e atividades relativas a eventos iniciados sob a coordenação de um CICCR e 
concluídos sob coordenação de outro, promovendo a interoperabilidade do SICC, 
mediante a atuação dos CICCRs envolvidos e o acompanhamento permanente do 
CICCN. 

g) Relatório de ocorrências com torcidas: as informações sobre ocorrências 
relacionadas a torcidas organizadas ou numerosas foram registradas, compiladas e 
difundidas pelo CICCN aos CICCRs, visando ao planejamento de ações preventivas nas 
cidades-sede. 

h) Monitoramento operacional: o monitoramento das atividades de segurança 
registradas na matriz de eventos e executadas nas cidades-sede, durante todo o período 
operacional, foi realizado através do sistema PSI ou dos sistemas desenvolvidos 
regionalmente, com o resumo dos resultados em relatório diário. A metodologia de 
monitoramento utilizada no acompanhamento dos eventos e atividades de segurança 
levou em consideração cinco status de execução: prevista, em alerta, iniciada, com 
alteração e concluída. A SESGE desenvolveu e encaminhou aos Estados modelos da 
matriz de eventos e atividades de segurança que subsidiaram a elaboração dos planos e 
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da matriz operacional locais. Com esse sistema foi possível monitorar e acompanhar o 
status de execução das atividades realizadas pelas agências envolvidas com a operação 
de segurança, bem como identificar os problemas ocorridos e suas causas, favorecendo 
a antecipação de medidas corretivas e a proposição de ações preventivas. Durante a 
operação de segurança, os Centros Integrados de Comando e Controle Nacional e 
Regionais utilizaram os seguintes sistemas de monitoramento e controle dos eventos e 
atividades: 

• Sistema PSI: Projeto de Sistema Integrador, composto pelo conjunto de 
doze soluções integradas de hardware e software, especificadas para dar 
suporte ao Sistema Integrado de Comando e Controle de Segurança Pública 
para Grandes Eventos, e que possui os seguintes módulos: infraestrutura de 
hardware e rede, telefonia sobre internet protocol (IP), videoconferência, 
dispositivos móveis, integração de radiocomunicação, consulta integrada de 
bases de dados, atendimento e despacho, gestão de eventos, 
videomonitoramento, ferramentas de inteligência e gestão de tecnologia da 
informação e comunicação (TIC); 

• Sistema Gênesis: ferramenta web desenvolvida pela SESGE para dar 
suporte ao planejamento das ações de segurança pública nos níveis tático e 
operacional, fazendo a coleta, o processamento e o armazenamento dos 
planos, protocolos (gerenciamento de risco e tático) e matriz de eventos e 
atividades de segurança, produzidos pelas COESGE/CODISGE para 
aplicação nos grandes eventos.  

• Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS Eventos/MG): ferramenta web

desenvolvida pela Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, 
utilizada pelo CICCR/MG durante todo o período das competições no 
processo de cadastramento, acompanhamento e controle dos eventos e 
atividades. 

• Sistema de Monitoramento da Secretaria de Defesa Social/PE: 
ferramenta web desenvolvida pela Secretaria de Defesa Social de 
Pernambuco que possibilitou o cadastramento, acompanhamento e controle 
dos eventos e atividades previstas para atender as competições naquele 
Estado. 

• Sistema de Monitoramento Operacional de Segurança (SISMOS/MT): 
ferramenta web desenvolvida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública 
de Mato Grosso, utilizada pelo CICCR/MT para cadastrar, monitorar e 
controlar a realização dos eventos e atividades da operação de segurança.  

• Sistema CICCR/BA: ferramenta web desenvolvida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado da Bahia, utilizada no processo de 
cadastramento, acompanhamento e controle dos eventos e atividade. 
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Além das ferramentas já descritas, os CICC contaram com o apoio de modernos 
sistemas tecnológicos, cabendo destacar:  

a) Plataforma de Observação Elevada (POE): proveu suporte tecnológico ao CICCR, 
caracterizada pela auto mobilidade, com principal função de facilitar a coordenação e a 
execução da operação de segurança nas áreas de interesse operacional ou áreas 
impactadas. 

b) Sistema de Imageamento Aéreo (SIA): proveu suporte tecnológico aos CICCR, 
principalmente no acompanhamento tático-operacional das atividades, mediante o envio 
e a análise, em tempo real, de imagens aos CICC. 

Figura 12 - Imagem do SIA no CICCR/AM Figura 13 - Imagem do SIA no CICCR/RS 
� �

c) Delegacia Móvel: funcionou como estrutura de suporte operacional, caracterizada 
pela auto mobilidade, facilitando e viabilizando a presença e o funcionamento 
aproximado das atividades e equipes de polícia judiciária nas áreas de interesse 
operacional, garantindo a agilidade no atendimento e encaminhamento de ocorrências 
registradas. 

3.4 Tecnologia da Informação 

Durante o período operacional, promover a interoperabilidade do complexo 
Sistema Integrado de Comando e Controle foi um grande desafio. Para o funcionamento 
harmonioso dos ativos de tecnologia da informação, foram empregados, durante a Copa 
2014, 35 técnicos no suporte à operação, em regime de escala de 24 horas por dia e 7 
dias por semana, identificando potenciais problemas e atuando em sua resolução. 

Como estratégia de mitigação de riscos de TI, realizaram-se, todos os dias do 
período operacional, reuniões com os operadores dos sistemas, que elaboravam check 

lists de todas as funcionalidades do CICCN, desde os mais simples, como impressoras e 
ar-condicionados, até os mais complexos, como salas-cofre, videowall e demais ativos 
de TI.  

A gestão de TI durante o período operacional da Copa 2014 resultou em: 

• Registrados 85.527 logs de auditoria no sistema integrado; 

• Integrados 103 soluções de TI, referentes a sistemas estaduais e 
municipais, videomonitoramento, ativos de segurança pública com 
viaturas, delegacias e batalhões da PM, localidades de interesse 
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operacional, como aeroportos, portos, hotéis, estádios, centros de 
treinamento, entre outros; 

• Registradas 320 pessoas no sistema de biometria do CICCN; 

• Gravadas mais de 8.640 horas de videomonitoramento;

• Realizadas mais de 90 horas de videoconferência entre os CICCs, o que 
resulta na média diária de 3 horas de comunicação por essa via; 

• Média de 90 pessoas trabalhando, por dia, no CICCN;  

• Acompanhamento, pelo CICCN, de mais de 120 horas de voo dos 
imageadores aéreos, o que resultou numa média de 3,45 horas por dia de 
imagens no vídeo wall. 

4. Resultados  

O sucesso da operação deveu-se, em grande parte, às estruturas de Centros 
Integrados de Comando e Controle que compunham o SICC. 

Nesses centros, representantes dos órgãos com poder decisório, reunidos em um 
mesmo ambiente, tiveram acesso a informações provenientes de bancos de dados 
federais e estaduais integrados, de milhares de câmeras espalhadas pelas cidades, de 
imageadores aéreos instalados em helicópteros, de plataformas de observação elevada 
instaladas em pontos estratégicos, de informações de inteligência, além de 
acompanharem as matrizes de eventos e atividades, que exibia, minuto a minuto, as 
ações planejadas pelas diversas instituições envolvidas. 

A gama de informações socializadas, em tempo real, no ambiente de integração, 
criou um retrato fiel da realidade, propiciando consciência situacional, fluidez nas 
comunicações e facilitando o processo de tomada de decisões céleres, conjuntas e 
coordenadas. 

A estrutura tecnológica do SICC foi concebida a partir das premissas de duplo 
reporte e redundância, que garantiram o perfeito funcionamento do sistema, não 
havendo, durante toda a operação, necessidade de acionamento do Centro Integrado de 
Comando e Controle Nacional Alternativo (CICCNA). 

Os resultados da Operação de Segurança da Copa 2014, apresentados a seguir, 
foram obtidos a partir da compilação de relatórios produzidos pelos CICCRs, de 
pesquisa realizada com as equipes de Coordenação dos 12 CICCR e do Nacional, e de 
dados fornecidos pelo Departamento de Polícia Federal e da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública. 

4.1 Uso de ferramentas operacionais 

O período operacional da Copa 2014 deu-se de 23 de maio a 18 de julho de 
2014, compreendendo 57 dias de atividades e 549 horas de turnos de serviço. 
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Os números apresentados a seguir têm como parâmetro a utilização das 
ferramentas operacionais integrantes do SICC, considerando o período de competição, 
compreendido entre os dias 12 de junho e 13 de julho de 2014. 

O gráfico a seguir apresenta as médias nacionais acumuladas de utilização das 
ferramentas do SICC.  

Gráfico 1 - Percentual de utilização das ferramentas do SICC  

�

4.2 Eventos e atividades 

Durante a operação de segurança da Copa do Mundo foram realizados e 
monitorados 4.838 eventos, dos quais decorreu a execução de 34.424 atividades de 
segurança, respeitadas as peculiaridades, os protocolos e as doutrinas operacionais 
locais. 

Gráfico 7: Total de eventos acompanhados 
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Gráfico 8: Total de atividades realizadas 

�

�

4.3 Efetivo empregado  

Para executar as ações previstas na Matriz de Eventos e Atividades de 
Segurança, os órgãos empregaram 117.114 servidores, sendo 11.601 dos órgãos 
federais, 101.094 dos órgãos estaduais e 4.419 dos órgãos municipais. 
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Gráfico 9: Efetivo empregado por Órgão e por Estado  

Observa-se que a Polícia Militar foi o órgão de segurança que empregou o maior 
número de efetivo na operação, e Minas Gerais foi o Estado com maior engajamento de 
pessoal. 

4.4 Cooperação Policial Internacional 

� Durante os 37 dias de funcionamento do Centro de Cooperação Policial 
Internacional, os policiais estrangeiros foram divididos em equipes fixas, que atuavam 
presencialmente no CCPI, e móveis, que se deslocavam para as cidades-sede onde seus 
times nacionais jogaram. 

 As equipes fixas tinham acesso aos bancos de dados de seus países e atendiam 
demandas do CICCN, dos CICCR, das equipes móveis e de seus países.  

As equipes móveis, uniformizadas e acompanhadas de policiais federais 
brasileiros, circulavam pelos estádios, mantendo contato com torcedores, a fim de se 
mostrarem presentes. Essa ação transmitia acolhimento e segurança, e provocava o 

$��A����
5��B� ���

�&'�/�C
.!

,��D�
/�� �E��

%��F� ��$ # � %��F� �
,������

%��F� �
! � ���

%��F� ��'���
,������

*&+�, �&��- �&��. .&.,� *&�-�

,,&++�

�&++�

�/��'�����(�0(12�

�#

3�

"�

%/

#1

#�

��

�(

(�

( 

(!

!�

�&-+�

-&�-�

�&-��

��&�4*

�,&.��

�&4�4

�&���

*&+,�

�4&.��

�&-+-

�&.�-

,&*��

�/��'�����(��!��%�




��
�

efeito inibidor frente a torcedores potencialmente problemáticos, que percebiam a 
sintonia entre a polícia brasileira e a polícia de seu país.  

O sucesso da iniciativa pode ser representado nos seguintes números: 

• 38 países e 3 organismos internacionais (INTERPOL, UNODC/ONU e 
AMERIPOL) representados; 

• 205 policiais estrangeiros presentes; 
• 58 policiais federais brasileiros empregados no Centro; 
• 2 visitas de representantes de Chefes de Estado estrangeiro; 
• 1.254 documentos recebidos; 
• 1.075 documentos enviados; 
• 5.653 mensagens trocadas em aplicativos de mensagens instantâneas; 
• 170.000 nomes analisados no sistema I-24/7 (Interpol), na fase de 

credenciamento; 
• 975.000 nomes e passageiros analisados no sistema APIxI-24/7; 
• 5 estrangeiros presos para extradição. 

�

4.5 Credenciamento 

Durante a Copa das Confederações FIFA 2013, foram identificados pontos de 
melhoria no processo de credenciamento das forças de trabalho e de integrantes dos 
órgãos de segurança. 

Para a Copa 2014, a SESGE produziu um Manual do Credenciamento, treinou e 
capacitou servidores para uniformizar os procedimentos de inscrição e gestão de 
efetivos.  

A metodologia de credenciamento implicou o cadastramento dos agentes em um 
sistema do COL/FIFA e a emissão de uma credencial individual e intransferível, na qual 
constava o nome e fotografia do agente e a instituição à qual pertencia. Esta primeira 
parte da credencial, no entanto, não conferia ao agente o direito de ingressar na arena. 
Havia a necessidade de complementação por uma segunda parte, impessoal e 
transferível, que delimitava as zonas às quais o agente poderia acessar. 

Ao todo, considerando as doze cidades-sede, foram emitidas 19.090 credenciais, 
pessoais e intransferíveis (primárias), e 7.370 credenciais secundárias, conforme gráfico 
a seguir. 
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Gráfico 10: Quantitativo de servidores credenciados

�

4.6 Público do Evento 

“Grande evento” pode ser caracterizado como aquele com número elevado de 
pessoas, uma ampla cobertura da mídia e a participação de cidadãos ou dignitários de 
diversos países.  

Os números expostos a seguir demonstram a grandiosidade do evento, justificam 
o esforço feito para integrar, coordenar, padronizar e sistematizar a atuação dos órgãos 
de segurança pública e defesa civil e confirmam o sucesso alcançado pela estrutura 
implementada pela SESGE.   
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4.6.1 Turistas 

O país recebeu a visita de mais de um milhão de turistas estrangeiros, no período 
de 23 de maio a 12 de julho de 2014, superando a estimativa inicial de 600 mil. No 
mesmo período de 2013, o país recebeu cerca de 509 mil turistas estrangeiros. 

�

Gráfico 12: Quantidade de turistas estrangeiros no país 

�

Fonte: DPF. 

4.6.2 Torcedores 

O público total de torcedores nos estádios da Copa 2014 foi de 3,420 milhões de 
pessoas. As unidades federativas com maior concentração de público foram Rio de 
Janeiro, com 519.189; Distrito Federal, com 478.218; e São Paulo, com 375.593 
torcedores.  

Gráfico 13: Quantidade de torcedores por estado 
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4.6.3 Fan fest 

O público de expectadores nas FIFA Fan Fests foi de 4,835 milhões de pessoas. 
As maiores concentrações ocorreram no Ceará, com 1.040.000 pessoas; no Rio de 
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Janeiro, com 815.000 pessoas; e em São Paulo, com público total de 499.800 
torcedores. 

�

Gráfico 14: Quantidade de público em Fan Fest por Estado e dia 

�

4.6.4 Chefes de Estado e assemelhados 

Mais de 40 dignitários fizeram jus à segurança aproximada, dentre chefes de 
estado ou de governo estrangeiros, alguns ministros do governo brasileiro e estrangeiro, 
além dos dirigentes do Comitê Olímpico Internacional (COI). 

4.6.5 Família FIFA 

Foram realizadas atividades de segurança dos membros da família FIFA, sendo 
atendidos um total 140 integrantes, entre eles o Presidente e Secretário Geral da 
entidade.  
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5. Conclusão 

A avaliação positiva do resultado da Operação de Segurança da Copa do Mundo 
FIFA Brasil 2014 tomou a forma de sentimento coletivo durante toda a competição, 
refletida entre turistas, torcedores, espectadores, atletas, dirigentes esportivos, 
autoridades e dignitários, e por órgãos da impressa em geral, nacional e estrangeira.  

Profissionais da segurança pública compartilharam do mesmo sentimento. Em 
pesquisa realizada junto aos operadores em atividade nos Centros Integrados de 
Comando e Controle Regionais, instalados nas doze cidades-sede da Copa do Mundo do 
Brasil, 100% dos entrevistados responderam positivamente a perguntas sobre a atuação 
integrada dos órgãos participantes na coordenação da operação, a eficácia do modelo 
proposto e sobre a adequação desse modelo integrado para outras ações de segurança. 

Com base nos dados coletados e pela repercussão positiva na mídia, constatou-se 
que a operação de segurança garantiu o ambiente pacífico e seguro nas 12 cidades-sede, 
contribuindo decisivamente para o clima geral de tranquilidade para o qual tanto se 
trabalhou.  

Quanto à atuação integrada dos órgãos de segurança, ficou evidente que o 
esforço multiagências, coordenado pela Secretaria Extraordinária de Segurança para 
Grandes Eventos (SESGE), promoveu muito mais  que os necessários e imprescindíveis 
investimentos em logística, tecnologia, treinamento e capacitação, visando também à 
organização, ao assessoramento e à preparação das cidades-sede para a execução da 
operação integrada de segurança da Copa.  

O que se fez, de maneira 
inovadora e em escala nacional, foi 
implementar um novo conceito de 
atuação integrada entre os órgãos de 
segurança, traduzido no modelo de 
operação do Sistema Integrado de 
Comando e Controle de Segurança 
Pública para Grandes Eventos. 
Entende-se que este modelo criou um 
marco conceitual para os órgãos de 
segurança pública em todas as esferas 
de governo, evidenciando que a 
atuação conjunta e a visão global dos 
eventos e dos recursos envolvidos 
favoreceu a coordenação das ações. 

O maior benefício esperado com a vinda de eventos internacionais para o país é 
acelerar o desenvolvimento dos países anfitriões. Nesse contexto, a experiência da 
realização da segurança pública na Copa 2014 deixou como legado muito mais que 
melhorias e benefícios materiais, tecnológicos e estruturais para as agências de 
segurança pública. Deixa, principalmente, a cultura da atuação integrada, baseada em 
um padrão de excelência obtido na prática, cujos resultados alcançados comprovam a 
sua eficiência e servirá para subsidiar o planejamento do próximo grande evento a ser 
sediado no país: os Jogos Rio 2016. 

Ir ao encontro de seus limites e potenciais pode, afinal, ter sido um dos maiores 
legados da Copa do Mundo 2014 para o Brasil.      
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