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APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório de Gestão está estruturado conforme disposições contidas na 

Instrução Normativa TCU nº 63/2010, na DN TCU nº 146/2015, 147/2015, na Portaria 

TCU nº 321/2015 e nas orientações do órgão de controle interno contidas na Portaria 

CGU nº 522/2015. 

 

Principais realizações da gestão em 2015 

Em 2015, as ações da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 

Eventos (SESGE/MJ) foram concentradas no planejamento da Operação de Segurança 

para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e no aprimoramento do Sistema 

Integrado de Comando e Controle, a fim de promover uma operação coordenada e 

integrada de segurança para os Jogos Rio 2016, a exemplo da atuação realizada na Copa 

do Mundo FIFA 2014. 

Para melhor coordenação e integração das atividades de planejamento e execução 

da Operação de Segurança dos Jogos Rio 2016, diversas ações foram empreendidas, tais 

como: I) criação da Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil no Estado 

do Rio de Janeiro (COESRIO 2016), fórum deliberativo coordenado pela SESGE/MJ no 

qual são definidos parâmetros da atuação integrada dos órgãos federais, estaduais e 

municipais de segurança, bem como de outras instituições relacionadas aos Jogos; II) 

criação das Comissões Estaduais de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos Rio 

2016 nas cidades-sede do futebol olímpico; III) elaboração do Plano Estratégico de 

Segurança Integrado (PESI); IV) elaboração do Plano Tático Integrado de Segurança 

Pública e Defesa Civil para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 (PTI); V) 

criação do primeiro modelo do Plano Integrado de Segurança e Ordenamento Urbano 

(PISOU) das instalações olímpicas.  

Como parte das atividades de coordenação e articulação das ações de segurança 

para os Jogos Rio 2016, e com o objetivo de avaliar e adequar a capacidade operativa 

das instituições de segurança pública envolvidas no evento esportivo, o SICC, 

juntamente com os respectivos Centros Integrados de Comando e Controle Regionais, 

foi ativado para os eventos-teste de triatlo, paratriatlo, remo, hipismo, ciclismo de 

estrada, hóquei de grama, canoagem, slalom, badminton e tênis.  

Na preparação das forças de segurança pública, a SESGE/MJ capacitou mais de 

10 mil servidores em áreas temáticas específicas para o contexto dos grandes eventos, 

sempre levando em consideração as particularidades dos órgãos de Segurança Pública e 

Defesa Civil em termos das respectivas competências institucionais. 

Os investimentos da Secretaria foram destinados a aquisições de novas soluções 

tecnológicas, reaparelhamento e modernização dos órgãos e entidades envolvidos com a 

segurança dos Grandes Eventos e em ações de treinamento e capacitação dos servidores 

envolvidos na operação de segurança dos Jogos Rio 2016. 

Soma-se a essas ações preparatórias a realização do Briefing Internacional de 

Segurança e do exercício integrado de resposta a desastres naturais e antropogênicos, 

em escala real – realizado em conjunto com o Ministério da Defesa. 
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Principais dificuldades encontradas para a realização dos objetivos em 2015 

 

Fatores externos 

 Dificuldade de obter a cessão ou a disponibilização de servidores públicos 

para atuarem nas atividades da Secretaria, tanto para ocupar funções 

comissionadas quanto para atuar temporariamente por meio de missão, nos 

termos da Lei nº 13.020/2014 e da Lei nº 11.473/2007
1
; 

 Indefinições e mudanças constantes de cronogramas e de especificações de 

layouts de infraestrutura das instalações olímpicas por parte do Comitê Rio 

2016, que causam impacto no planejamento das ações de segurança, bem 

como nas contratações em andamento na Secretaria; 

 Dotação orçamentária insuficiente prevista na Lei Orçamentária Anual – 

LOA 2015, com posterior suplementação tardia; 

 Assunção, a partir de decisão do Governo Federal, da segurança das 

instalações dos Jogos Rio 2016 antes pertencentes ao Comitê Organizador 

Rio 2016, com exiguidade de tempo para executar os projetos relacionados à 

nova atribuição;  

Fatores internos 

 Insuficiência de servidores da SESGE/MJ, resultando em sobrecarga de 

atribuições e responsabilidades do efetivo atual;  

 Dificuldade em compatibilizar os prazos exíguos para planejamento e 

execução dos projetos de segurança para os Jogos Rio 2016 com os prazos 

legais exigidos para as contratações na Administração Pública. 

 

Outras considerações 

Em 2015, por determinação da Casa Civil da Presidência da República e do 

Ministério da Justiça, a SESGE/MJ assumiu a segurança das instalações dos Jogos Rio 

2016 como alternativa para atendimento aos compromissos assumidos pelo Governo 

Federal de suporte financeiro à organização dos Jogos. 

A segurança das instalações será assumida pelo Governo Brasileiro, sob a 

coordenação da SESGE/MJ, a partir de 05/07/2016, finalizando-se em até 26/09/2016, 

incluindo os três Major Events destacados pelo Comitê Rio2016 e que ocorrerão 

durante o ano de 2016. 

A transferência de escopo abarca as seguintes atividades: segurança perimetral, 

patrimonial e eletrônica (com videomonitoramento); segurança do público e do campo 

de jogo; cercamento de segurança; e controle de acesso (Mag & Bag). 

O escopo governamental corresponde ao total de 61 venues, sendo: 33 venues de 

competição; 20 de não competição; e oito centros de treinamento. 

                                                 
1
 Alterada pela Lei nº 13.173/2015 
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Como consequência da assunção da segurança das instalações do Jogos Rio 2016, 

atribuiu-se à SESGE/MJ a responsabilidade pela coordenação das tarefas relacionadas 

aos projetos VISO (Venue Integrated Security Operation) e PISOU (Plano Integrado 

de Segurança e Ordenamento Urbano), sendo tais atividades desenvolvidas 

exclusivamente no âmbito da Oficina Temática de Segurança das Instalações da 

COESRIO2016. 

 



VISÃO GERAL DA UNIDADE 

 

Finalidade e Competências Institucionais 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – SESGE/MJ 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 eventos1: 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/MJ compete2: 

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. 

 

 

  

                                                 
1Decreto nº 7.538, de 1º de agosto de 2011, alterado pelo decreto nº 7.682, de 28 de fevereiro de 2012. 

2Art. 38-G do Decreto 6.061/2007, incluído pelo Decreto 7.538/2011. 



Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade 

 

Quadro - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 

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; 

 Decreto 8.668, de 11 de fevereiro de 2016 – Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Justiça e 

revoga o 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. 

 Lei 11.473, de 10 de maio de 2007 – Dispõe sobre a cooperação federativa no âmbito da segurança 

pública, alterada pela Lei 13.173, de 21 de outubro de 2015. 

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/MJ; 

 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/MJ 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/MJ; 

 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/MJ; 

 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/MJ; 

 Portaria SESGE/MJ 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/MJ 094, de 28 de agosto de 2012 – Aprova o Planejamento Estratégico de 

Segurança para a Copa do Mundo FIFA 2014; 

 Portaria SESGE/MJ 095, de 28 de agosto de 2012 – Acrescenta o inciso XX ao artigo 3º do anexo 

da Portaria 49/2012; 

 Portaria SESGE/MJ 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/MJ 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/MJ 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/MJ 112, de 08 de maio de 2013 - Institui o Sistema Integrado de Comando e 

Controle de Segurança Pública para Grandes Eventos – SICC; 

 Portaria SESGE/MJ 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/MJ 088, de 27 de março de 2014 - Regulamenta o Sistema Integrado de Comando e 

Controle da Segurança Pública para Grandes Eventos (SICC); 

 Portaria SESGE/MJ 340, de 08 de dezembro de 2014 – Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação – PDTI; 

 Portaria SESGE/MJ 01, de 07 de abril de 2015 - Dispõe sobre a instituição de Escritório de Apoio 

aos Projetos da SESGE/MJ.  

 Portaria SESGE/MJ 01, de 04 de fevereiro de 2015 – Cria a Comissão Estadual de Segurança 

Pública e Defesa Civil para os Jogos Rio 2016 no Estado do Rio de Janeiro – COESRIO 2016. 

 Portaria SESGE/MJ 01, de 26 de maio de 2015 – Cria a Comissão Distrital de Segurança Pública e 

Defesa Civil para os Jogos Rio 2016 no Distrito Federal – CODISGE. 

 Portaria SESGE/MJ 01, de 29 de junho de 2015 – Cria a Comissão Estadual de Segurança Pública e 

Defesa Civil para os Jogos Rio 2016 em Minas Gerais – COESGE. 

 Portaria SESGE/MJ 01, de 21 de julho de 2015 – Cria a Comissão Estadual de Segurança Pública e 

Defesa Civil para os Jogos Rio 2016 no Amazonas – COESGE/AM 

 Portaria SESGE/MJ 01, de 27 de julho de 2015 – Cria a Comissão Estadual de Segurança Pública e 

Defesa Civil para os Jogos Rio 2016 na Bahia – COESGE/BA. 

 Portaria SESGE/MJ 01, de 10 de dezembro de 2015 – Cria a Comissão Estadual de Segurança 

Pública e Defesa Civil para os Jogos Rio 2016 em São Paulo – COESGE SSP. 

 Portaria SESGE/MJ 121, de 04 de dezembro de 2015 – Disciplina o uso de telefonia móvel e serviço 

móvel de dados no âmbito da SESGE/MJ. 

 Portaria SESGE/MJ 16, de 26 de janeiro de 2016 – Regulamenta as competências a serem 

desenvolvidas pelos servidores designados para o exercício da função de Fiscal de Convênio.  

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. 

 Planejamento Estratégico de Segurança Integrada para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

 Memorando de Entendimento Bilateral celebrado em 16 de setembro de 2015 entre a Secretaria 

Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – SESGE/MJ e o Comitê Organizador dos Jogos 

RIO 2016 – Rio2016. 
 

Fonte: SESGE/MJ 

 

 

  



Ambiente de atuação  

O Governo brasileiro assumiu, ao firmar o Dossiê de Candidatura para sediar os 

Jogos Olímpicos em 20163, a responsabilidade de coordenar o envolvimento das 

agências federais, estaduais e municipais na operação de segurança dos Jogos.  

Em face da complexidade das ações necessárias para implementar as estratégias 

governamentais para a segurança dos Jogos Rio 2016, o governo federal e os governos 

estaduais e municipais envolvidos estão comprometidos em garantir a segurança de 

todos os clientes dos Jogos, da população local e dos visitantes, antes, durante e depois 

dos Jogos Rio 2016.  

Compete à Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 

(SESGE/MJ) as atribuições relacionadas ao planejamento, coordenação, articulação e 

avalição de ações de segurança para os Grandes Eventos.  

Para tanto, a SESGE/MJ instituiu o Sistema Integrado de Comando e Controle 

de Segurança Pública para Grandes Eventos (SICC) e estruturou Centros Integrados de 

Comando e Controle (CICC) em âmbito nacional e regional para dar suporte às ações de 

segurança pública nos grandes eventos, cujo modelo integrado foi exaustivamente 

aplicado na bem-sucedida Operação de Segurança da Copa do Mundo FIFA 2014. 

Os principais parceiros da SESGE/MJ são: 

 

Quadro: principais parceiros da SESGE/MJ 

PARCEIROS INTERNOS 

 Departamento de Polícia Federal (DPF); 

 Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF); 

 Departamento da Força Nacional de Segurança Pública (DFNSP); 

 Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP); 

 Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN); 

 Secretaria Executiva do Ministério da Justiça (SE/MJ); 

 Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça (CONJUR/MJ); 

 Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL/MJ) 

PARCEIROS EXTERNOS – NACIONAIS 

 Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro (SESEG/RJ); 

 Secretaria de Estado de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro (SEDEC/RJ); 

 Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil dos Estados-sede do Futebol 

Olímpico; 

 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e dos Estados-sede do Futebol Olímpico;  

 Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e dos Estados-sede do Futebol Olímpico;  

 Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ); 

 Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM/RJ) e das Cidades-sede do Futebol 

Olímpico; 

 Empresa Olímpica Municipal do Rio de Janeiro (EOM/RJ); 
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 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET/RJ); 

 Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro (CC\RJ); 

 Secretaria da Casa Civil do Município do Rio de Janeiro (CC\RJ); 

 Casa Civil da Presidência da República (CC\PR); 

 Agência Brasileira de Inteligência (ABIN); 

 Ministério da Defesa (MD); 

 Receita Federal do Brasil (RFB); 

 Ministério de Ciências e Tecnologia (MCTI); 

 Ministério do Esporte (ME); 

 Ministério de Relações Exteriores (MRE); 

 Universidade Federal Fluminense; 

 Comitê Rio2016; 

 Autoridade Pública Olímpica (APO). 

PARCEIROS EXTERNOS – INTERNACIONAIS 

 Embaixada da Alemanha; 

 Embaixada do Azerbaijão; 

 Embaixada do Canadá; 

 Embaixada da China; 

 Embaixada dos EUA; 

 Embaixada da França; 

 Embaixada do Reino Unido; 

 INTERPOL. 

Fonte: SESGE/MJ 

 

Somam-se aos parceiros externos listados acima as embaixadas do Japão, Rússia 

e Qatar que, em razão da realização de Grandes Eventos Esportivos em seus países, 

realizam ciclos de reuniões com os membros da SESGE/MJ com o objetivo de 

acompanhar o andamento do planejamento das ações de segurança pública para os 

Jogos Rio 2016, bem como da metodologia aplicada.   



Organograma Funcional 

A estrutura funcional atual da SESGE/MJ está definida no Decreto nº 8.668, de 

11/02/2016: 

 

Figura 1 - Organograma da SESGE/MJ 

 

Atribuições 

 Gabinete - GAB 

Competências: Compete 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. 

Titular: Virgínia Palharim 

 Cargo: Chefe de Gabinete  

Período de atuação: jan-dez/2015. 

 

 Assessoria de Relações Institucionais - ARI 

Competências: 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 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; realizar a 

gestão documental da Assessoria de Relações Institucionais; e outras atividades 

determinadas pelo Secretário. 

Titular: Alessandro Jacondino de Campos 

 Cargo: Chefe da Assessoria de Relações Institucionais  

Período de atuação: jan-dez/2015. 

 

 Assessoria de Acompanhamento e Avaliação – AAA 

Competências: Compete assessorar o Secretário nos assuntos relativos ao 

Sistema de Controle Interno e ao Controle Externo; manter-se atualizada em relação às 

normas e diretrizes da Administração Pública Federal correspondentes ao controle 

externo e ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, transmitindo-as 

aos dirigentes da Secretaria para o seu cumprimento; 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; assessorar 

o Secretário nos assuntos relativos à gestão de projetos da SESGE/MJ; e desempenhar 

outras atribuições de assessoramento que lhe forem determinadas pelo Secretário. 

Titular: Ziana Souza Santos 

 Cargo: Chefe da Assessoria de Acompanhamento e Avaliação 

Período de atuação: jan-dez/2015. 

 

 Coordenação Geral de Projetos e Tecnologia da Informação – CGPTI 

Competências: Compete promover estudos técnicos necessários aos projetos e 

ações da SESGE/MJ que envolvam tecnologia da informação; definir os perfis dos 

recursos humanos necessários ao adequado funcionamento das estruturas de tecnologia 

da informação e comunicação dos grandes eventos; especificar as necessidades e 

demandar a aquisição ou substituição de equipamentos e softwares dos processos de 

tecnologia de informação e comunicação da Secretaria, conforme Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação; articular a execução das atividades de suporte interno em 

tecnologia da informação e comunicação da SESGE/MJ; e desenvolver outras 

atividades de interesse da SESGE/MJ, quando determinado. 

Titular: Rinaldo de Souza 

 Cargo: Coordenador-Geral de Projetos e Tecnologia da Informação  

Período de atuação: jan-dez/2015. 

 

 Diretoria de Operações – DIOP 



Competências: 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; dirigir e coordenar as atividades do Sistema Integrado de Comando e Controle 

- SICC; dirigir e coordenar as atividades de prospecção de necessidades de aquisições 

em razão das ações integradas de segurança pública para os grandes eventos, em 

conjunto com a Diretoria de Administração; e desenvolver outras atividades de interesse 

da SESGE/MJ, quando determinado. 

Titular: Cristiano Barbosa Sampaio 

 Cargo: Diretor de Operações  

Período de atuação: jan-dez/2015. 

 

 Diretoria de Inteligência – DINT 

Competências: Compete dirigir e coordenar o desenvolvimento das atividades 

de inteligência de segurança pública, 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/MJ; 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 das células integradas de inteligência de segurança pública 

relacionadas aos grandes eventos; submeter ao Secretário, para análise e 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; e desenvolver outras atividades de interesse da SESGE/MJ, quando 

determinado. 

Titular: Rodrigo Morais Fernandes 

 Cargo: Diretor de Inteligência  

Período de atuação: jan-abril/2015. 

 

Titular: William Marcel Murad 

 Cargo: Diretor de Inteligência  

Período de atuação: abril-dez/2015 

 

 Diretoria de Administração – DIAD 

Competências: Compete dirigir, coordenar e prover meios para o desempenho 

das atividades inerentes ao funcionamento da estrutura organizacional e pessoal da 

SESGE/MJ; articular-se com as demais Diretorias para o desenvolvimento do 

planejamento e da gestão orçamentária e financeira da Secretaria; realizar a gestão 

documental da SESGE/MJ; articular-se com as demais Diretorias para o 



desenvolvimento do planejamento e da gestão orçamentária e financeira da Secretaria; 

planejar e executar atos de natureza orçamentária e financeira da SESGE/MJ; gerenciar 

as questões relativas aos recursos humanos da Secretaria; promover a aquisição de bens 

e serviços necessários às ações de segurança dos Grandes Eventos; 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; e desenvolver outras 

atividades de interesse da SESGE/MJ, quando determinado. 

Titular: João Henrique Wilkon 

 Cargo: Diretor de Administração  

Período de atuação: jan-dez/2015. 

 

 Diretoria de Projetos Especiais – DIPRO 

Competências: Compete dirigir, planejar, definir, coordenar, implementar, 

acompanhar e avaliar, nos níveis estratégico, tático e operacional, as ações de 

capacitação para os grandes eventos;  articular-se com os órgãos governamentais, 

entidades não governamentais e organizações multilaterais, nacionais e internacionais, 

visando ao planejamento, implementação e acompanhamento dos projetos de 

capacitação nos grandes eventos; articular-se em conjunto com as demais Diretorias no 

planejamento, implementação e acompanhamento dos projetos de capacitação nos 

grandes eventos; e desenvolver outras atividades de interesse da SESGE/MJ, quando 

determinado. 

Titular: William Marcel Murad 

 Cargo: Diretor de Projetos Especiais  

Período de atuação: jan-abril/2015 

 

Titular: Felipe Seixas 

 Cargo: Diretor de Projetos Especiais  

Período de atuação: abril-dez/2015 

  



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/MJ 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/MJ 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, cujos processos estão 

relacionados ao monitoramento e controle do desempenho dos projetos estratégicos da 

SESGE/MJ, subsidiando a alta administração com informações tempestivas e precisas.  

 



Quadro – Macroprocessos da SESGE/MJ – Integração das forças de segurança 

1. Macroprocesso 

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 produtos e/ou serviços em 2015 

 Criação da Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos Rio 2016, no Estado do Rio de 

Janeiro (COESRIO2016) e nos Estados-sede do Futebol Olímpico 2016 (COESGEs).  

 Criação do Plano Tático Integrado (PTI) de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos Rio 2016 do Rio de Janeiro e dos Estados-sede do Futebol Olímpico 2016; 

 Assinatura do Memorando de Entendimento Bilateral entre a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 

Eventos do Ministério da Justiça (SESGE/MJ) e o Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 com o objetivo de 

estabelecer a delimitação da transferência de escopo da segurança das instalações dos Jogos Rio2016; 

 Realização do Briefing Internacional de Segurança dos Jogos Rio 2016, na cidade do Rio de Janeiro, em 

novembro de 2015; 

 Ativação do Sistema Integrado de Comando e Controle, por meio dos CICCRs, para diversos eventos-teste, tais 

como triatlo, paratriatlo, remo, hipismo, ciclismo de estrada, hóquei de grama, canoagem slalom, badminton e 

tênis; 

Principais clientes 

 Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro (SESEG/RJ); 

 Secretaria de Estado de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro (SEDEC/RJ); 

 Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil dos Estados-sede do Futebol Olímpico; 

 Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF); 

 Departamento de Polícia Federal (DPF); 

 Departamento de Força Nacional (DFN); 

 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e dos Estados-sede do Futebol Olímpico;  

 Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e dos Estados-sede do Futebol Olímpico;  

 Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e dos Estados-sede do Futebol Olímpico; 

 Guarda Municipal do Rio de Janeiro e das Cidades-sede do Futebol Olímpico; 

 Comitê Rio2016. 

Subunidade responsável 

 Diretoria de Operações - DIOP 

Observações 

O principal insumo para este macroprocesso é participação ativa dos órgãos federais, estaduais e municipais 

envolvidos na segurança dos Jogos Rio 2016, representados na COESRIO2016 e nas Comissões estaduais dos Estados-

sede do futebol olímpico; 

Com relação aos fornecedores e parceiros externos, pelas características do macroprocesso, os clientes também 

atuam como fornecedores e parceiros.  

Fonte: SESGE/MJ 

  

  



Quadro – Macroprocessos da SESGE/MJ - Fortalecimento das estruturas dos sistemas de 

segurança pública federal e nos Estados-sede 

2. Macroprocesso 

Fortalecimento das estruturas dos sistemas de segurança pública federal e estaduais dos Estados-sede. 

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 produtos e/ou serviços em 2015 

 Fomento à realização de cursos presenciais em temas relacionados a: inteligência; segurança de dignitários e 

autoridades; gestão de crises; mídia e segurança; combate ao terrorismo; policiamento de choque; gerenciamento 

de projetos; defesa contra bombas e explosivos; defesa contra químicos, biológicos, radiológicos, e nuclear; dentre 

outros. 

 Realização de convênios com Estado e Município do Rio de Janeiro para modernização e o reaparelhamento das 

instituições envolvidas com a segurança pública dos Jogos Rio 2016, bem como para realização das ações de 

capacitação. 

 Realização de Termos de Execução Descentralizas para estruturar os órgãos federais envolvidos com a segurança 

pública dos Jogos Rio 2016; 

 Aprimoramento do Sistema Integrado de Comando e Controle, mediante aquisições de equipamentos e tecnologias 

de segurança; e desenvolvimento e melhorias de sistemas de tecnologia da informação; 

 Realização do Programa de Observadores que teve como objetivo possibilitar que profissionais de segurança 

pública, defesa civil e atividades afins vivenciassem e acompanhassem as melhores práticas adotadas em alguns 

dos mais importantes eventos esportivos internacionais, de modo a adquirir conhecimentos para melhor tomada de 

decisões, ao longo do planejamento e da execução da operação dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio2016; 

 Programa de cooperação internacional desenvolvido por meio de parceria envolvendo a Embaixada EUA que 

ofertou cursos com o objetivo de possibilitar que os profissionais envolvidos (representantes de órgãos de 

Segurança Pública e Defesa Civil) assimilassem conhecimentos para melhor tomada de decisões ao longo do 

planejamento e da execução da operação dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio2016; e 

 Realização do Briefing Internacional de Segurança dos Jogos Rio 2016, na cidade do Rio de Janeiro, em 

novembro de 2015.  

Principais clientes 

 Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF); 

 Departamento de Polícia Federal (DPF); 

 Departamento de Força Nacional (DFN); 

 Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN); 

 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e dos Estados-sede do Futebol Olímpico;  

 Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e dos Estados-sede do Futebol Olímpico;  

 Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e dos Estados-sede do Futebol Olímpico; 

 Guarda Municipal do Rio de Janeiro e das Cidades-sede do Futebol Olímpico; 

Subunidade responsável 

 Diretoria de Inteligência – DINT 

 Diretoria de Operações – DIOP 

 Diretoria de Projetos Especiais – DIPRO 

 Diretoria de Administração – DIAD 

 Coordenação-Geral de Projetos e Tecnologia da Informação - CGPTI 

Observações 

O principal insumo foi o orçamento disponível no PPA 2012-2015, no Objetivo 0832 – Implementar o Plano 

Nacional para a Segurança em Grandes Eventos, para dotar as Instituições de Segurança Pública com os recursos 

necessários para fortalecer as estruturas dos sistemas de segurança pública federal e estaduais dos Estados-sede. 



Com relação aos parceiros externos, pelas características do macroprocesso, os clientes listados também são os 

principais parceiros da SESGE. Soma-se a eles a Academia Nacional de Polícia, o Ministério de Ciência de Tecnologia 

e o Ministério de Relações Exteriores. 

Com relação aos fornecedores, além das empresas privadas, contratadas mediante processo licitatório, pode-se 

incluir como fornecedor da administração pública a Academia Nacional de Polícia e o Ministério de Ciência de 

Tecnologia. 

Fonte: SESGE/MJ 

 

Quadro – Macroprocessos da SESGE/MJ – Gestão Administrativa 

3. Macroprocesso 

Gestão Administrativa. 

Descrição 

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

Principais produtos e/ou serviços em 2015 

 Artefatos de aquisição construídos (ETP, AR e TR/PB4); 

 Procedimentos de aquisição executados; 

 Convênios e Termos de Execução Descentralizada firmados; 

 Nota fiscal paga ou recurso transferido;  

 Orçamento descentralizado/empenhado. 

Principais clientes 

 Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos;  

 Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF); 

 Departamento de Polícia Federal (DPF); 

 Departamento de Força Nacional (DFN); 

 Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN); 

 Ministério de Ciências e Tecnologia da Informação (MCTI); 

 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e dos Estados-sede do Futebol Olímpico;  

 Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e dos Estados-sede do Futebol Olímpico;  

 Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e dos Estados-sede do Futebol Olímpico; 

 Guarda Municipal do Rio de Janeiro e dos Estados-sede do Futebol Olímpico; 

Subunidade responsável 

 Diretoria de Administração – DIAD 

 Coordenação Geral de Projetos e Tecnologia da Informação - CGPTI 

Observações 

O principal insumo para este macroprocesso é o orçamento disponível no PPA 2012-2015, no Objetivo 0832 – 

Implementar o Plano Nacional para a Segurança em Grandes Eventos. 

Com relação aos parceiros externos, pelas características do macroprocesso, os clientes listados também são os 

principais parceiros da SESGE.  

Com relação aos fornecedores os principais são as empresas privadas, contratadas mediante processo licitatório. 

Fonte: SESGE/MJ 

  

                                                 
4 ETP-Estudo Técnico Preliminar; AR – Análise de Risco; e TR/PB – Termo de Referência/Projeto 

Básico 



Quadro – Macroprocessos da SESGE/MJ – Gestão Estratégica de Projetos 

4. Macroprocesso 

Gestão Estratégica de Projetos 

Descrição 

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

Principais produtos e/ou serviços em 2015 

 Elaboração de fluxos e de processos padronizados para a gestão de projetos; 

 Apoio aos Gerentes de Projetos em suas atividades e na aplicação da metodologia; 

 Implementação da metodologia de gerenciamento de projetos da SESGE/MJ; 

 Elaboração e acompanhamento de indicadores de gestão dos projetos; 

 Capacitação na aplicação da metodologia; 

 Acompanhamento de prazos dos projetos por meio da elaboração e atualização de cronogramas; 

 Criação e disponibilização de painéis de controle dos projetos. 

Principais clientes 

 Gerentes de Projetos da SESGE/MJ; 

 Diretores da SESGE/MJ; 

 Secretário Extraordinário de Segurança para Grandes Eventos; 

 Ministério da Justiça; 

 Casa Civil; 

 Órgãos de Controle Interno e Externo. 

Subunidade responsável 

 Assessoria de Acompanhamento e Avaliação (AAA) 

Observações 

O principal insumo para a gestão estratégica de projetos é o patrocínio do Dirigente Máximo da SESGE/MJ. 

Outros insumos relevantes são as informações extraídas dos gerentes dos projetos e de suas equipes por meio de 

reuniões periódicas de acompanhamento. 

Com relação aos parceiros externos é possível destacar o Departamento de Polícia Federal e o Banco Central do 

Brasil.  

Sobre os fornecedores, os principais são as empresas privadas, contratadas pela Secretaria mediante processo 

licitatório para a execução dos projetos de segurança para os grandes eventos. 

Fonte: SESGE/MJ 
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PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS E 

OPERACIONAL  

 

Planejamento Organizacional  

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 provisório1, a SESGE/MJ não possui planejamento estratégico próprio. 

Contudo, considerando que as suas atividades estão voltadas a ações de segurança para os Grandes 

Eventos, a SESGE/MJ segue as diretrizes, os objetivos e metas estabelecidos no Planejamento 

Estratégico de Segurança Integrada 2(PESI) para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

Os Jogos Rio 2016 consistem em eventos de grandes proporções que exigem planejamento 

adequado às suas características. O desafio para a organização dos Jogos está concentrado 

principalmente em articular esforços, promover a integração, a coordenação e a interoperabilidade 

de sistemas, pessoas e instituições para a segurança, direcionando a aplicação de recursos públicos 

de modo racional e eficiente. 

Nesse sentido, os objetivos estratégicos previstos no PESI são: 

a. consolidar a imagem do Brasil como país pacífico e seguro, capaz de sediar eventos de 

grande magnitude; 

b. garantir a realização dos Jogos Rio 2016 em ambiente pacífico e seguro, provendo 

segurança nos termos dos compromissos e garantias firmadas pelos governos federal, 

estaduais e Municipais; 

c. fortalecer a cultura de integração e cooperação interagências, deixando-a como legado 

para as ações ordinárias de segurança no País; e 

d. identificar, prevenir e mitigar os riscos à segurança do evento desde a preparação até a 

conclusão dos Jogos. 

Para alcançar os objetivos estabelecidos as instituições envolvidas na Operação de 

Segurança dos Jogos Rio 2016 utilizarão as seguintes estratégias: 

 fomentar a atuação integrada das instituições desde a fase de planejamento até o final 

da execução das ações de segurança dos Jogos, respeitando-se as atribuições legais e 

promovendo a racionalização de meios; 

 elaborar e implementar um plano integrado das ações de segurança pública, defesa 

nacional, inteligência e segurança privada; 

 estabelecer protocolos de atuação integrada;  

 fortalecer as estruturas de capacitação das instituições;  

 desenvolver e utilizar ferramentas tecnológicas para integração das agências 

envolvidas com as ações de segurança;  

                                                 
1 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). 
2 Aprovado por meio da Portaria Interministerial nº 1, de 30 de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial da 

União n° 195, Seção 1, de 13 de outubro de 2015. 
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 promover atividades de treinamento e capacitação necessárias à realização das ações 

de segurança em nível de excelência e com elevado grau de integração nas ações de 

planejamento e execução;  

 realizar constante avaliação do planejamento, promovendo eventuais adequações que 

se mostrem necessárias em razão das lições aprendidas durante os eventos testes.  

Em atendimento às metas estabelecidas no PESI, a SESGE/MJ está coordenando o processo 

de elaboração dos planos táticos integrados de segurança pública e defesa civil para os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 para o Estado do Rio de Janeiro e um para cada estado que 

sediará o futebol olímpico. 

O Plano Tático Integrado (PTI) para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 busca 

estabelecer um modelo de operação com coordenação integrada, respeitando as atribuições legais e 

as cadeias de comando de cada instituição, identificando as principais áreas da cidade que serão 

impactadas em razão dos Jogos e as atividades que serão desenvolvidas por cada instituição. 

Sob a coordenação da SESGE/MJ, o Plano Tático Integrado de Segurança Pública e Defesa 

Civil do Rio de Janeiro foi finalizado em outubro de 2015 e atualizado em dezembro de 2015. 

Os PTIs das Cidades do Futebol estão concluídos, à exceção de São Paulo que está em 

construção, haja vista que a Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos 

Rio 2016 no Estado de São Paulo foi formalizada em 10 de dezembro de 2015. 

No quesito Operação Integrada de Segurança da Instalação está sendo elaborado, sob a 

coordenação da SESGE/MJ, um Plano Integrado de Segurança e Ordenamento Urbano (PISOU) 

para cada instalação olímpica, no âmbito da COESRIO2016, na oficina temática de segurança das 

instalações. 

O PISOU é o documento que estabelece as ações integradas de segurança e de ordenamento 

urbano a serem realizadas no perímetro de segurança da instalação e no perímetro externo imediato 

de segurança durante os Jogos Rio 2016.  

A COESRIO20163 - Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos 

Rio 2016 no Estado do Rio de Janeiro, composta por mais de 20 órgãos e instituições públicas, é 

um fórum deliberativo coordenado pela SESGE/MJ, no qual são definidos parâmetros da atuação 

integrada dos órgãos federais, estaduais e municipais de segurança, bem como de outras instituições 

relacionadas aos Jogos Rio 2016. 

Para a discussão de questões técnicas, no âmbito da COESRIO2016, relativas à atuação 

integrada dos órgãos e à produção de protocolos de atuação conjunta, protocolos de incidentes e 

políticas operacionais, foram criadas oficinas temáticas e grupos de coordenação constituídos por 

mais de 100 profissionais especializados das diversas forças de segurança. O resultado do trabalho 

das oficinas é submetido à validação pela plenária da COESRIO2016 

Haja vista a natureza da informação, os referidos Planos Táticos e Integrados estão 

classificados como sigilosos, nos termos da Lei 12.527/2011.  

 

 

                                                 
3 Instituída por meio da Portaria Conjunta n° 01, de 04 de fevereiro de 2015, publicada no D.O.U. n° 26, 
Seção 1, de 06 de fevereiro de 2015. 
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Descrição sintética dos objetivos do exercício  

Em decorrência da realização de grandes eventos esportivos no país, tais como a Copa do 

Mundo FIFA 2014 (FWC 2014) e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, denominados Jogos 

Rio 2016, entre outros, um dos maiores desafios consiste na implementação do Plano Nacional de 

Segurança Pública para Grandes Eventos, formulado com o objetivo de garantir um ambiente 

pacífico durante a realização de tais eventos.  

Tal implementação está definida no PPA 2012-2015 no Objetivo 0832 – 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 a execução dos projetos relativos à 

segurança dos grandes eventos. 

 

Estágio de implementação do planejamento estratégico 

A SESGE/MJ não possui planejamento estratégico próprio. Contudo, considerando que as 

suas atividades estão voltadas a ações de segurança para os Grandes Eventos, a SESGE/MJ segue as 

diretrizes, os objetivos e metas estabelecidos no Planejamento Estratégico de Segurança Integrada 

(PESI) para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

O PESI foi aprovado por meio da Portaria Interministerial nº 1, de 30 de setembro de 2015, 

publicada no Diário Oficial da União n° 195, Seção 1, de 13 de outubro de 2015. 

Mais informações sobre o PESI estão disponíveis no item “Planejamento Organizacional”. 

 

 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 

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 provisório, a SESGE/MJ não possui planejamento estratégico próprio. 

Contudo, considerando que as suas atividades estão voltadas a ações de segurança para os Grandes 

Eventos, a SESGE/MJ segue as diretrizes, os objetivos e metas estabelecidos no Planejamento 

Estratégico de Segurança Integrada (PESI) para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

Mais informações sobre o PESI estão disponíveis no item “Planejamento Organizacional”. 

 

Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 

 

O acompanhamento e o monitoramento do Plano Plurianual - PPA são coordenados pelo 

Ministério da Justiça e seguem os normativos estabelecidos pelo Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão - MPOG, conforme prazos previstos nas Portarias MPOG nº 16, de 

31/01/2013, e nº 519, de 20/11/2015.   

A SESGE/MJ foi criada pelo Decreto nº 7.538, de 1º de agosto de 2011, logo, não participou 

da fase de construção/elaboração do PPA 2012-2015, bem como não foi imediatamente dotada de 

estrutura administrativa e orçamentária. 
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A partir de 2012, a SESGE/MJ já contava com orçamento para o projeto "Implantação do 

Plano Nacional de Segurança para Grandes Eventos" e em 2013 solicitou a revisão do PPA, de 

modo a adequar as metas estabelecidas pela SENASP ao projeto da Secretaria, excluindo, 

agrupando e alterando algumas delas. A revisão ocorre uma vez por ano, no prazo de 90 dias, 

contados da data da publicação da Lei Orçamentária Anual - LOA, com respaldo do MPOG. As 

alterações propostas são submetidas primeiramente à análise da Secretaria-Executiva e Gabinete do 

Ministério da Justiça e, também, à Secretaria de Planejamento e Investimento - SPI do MPOG. 

A SESGE/MJ participou das revisões do PPA em 2014 e em 2015. Entretanto, as alterações 

propostas não se concretizaram, pois dependiam também da concordância da SPI/MPOG.  

O processo de revisão verifica os seguintes aspectos: 

a) se as metas que se enquadram nos projetos prioritários estão sinalizadas. 

b) se há necessidade de alterar o quantitativo da meta em decorrência do orçamento ou do 

andamento da execução. 

c) se as metas e iniciativas estão alinhadas à LOA e aos Projetos Prioritários. 

d) se há necessidade de inclusão, exclusão ou alteração de metas e iniciativas. 

 

Os dados do monitoramento são inseridos no Sistema Integrado de Planejamento e 

Orçamento - SIOP dentro dos prazos estabelecidos nos normativos4 pertinentes, sob a coordenação 

da Coordenação-Geral de Planejamento do MJ - CGPLAN/MJ, e posteriormente submetido à 

análise da Secretaria-Executiva/MJ, Gabinete e supervisão da SPI/MPOG. 

Os dados do monitoramento do objetivo e metas compartilhadas são de responsabilidade das 

unidades consolidadoras, as quais são definidas desde o início do PPA. A unidade responsável pela 

meta capta os dados e repassa à unidade consolidadora.  

Por se tratar de unidade consolidadora, a SESGE/MJ obtém os dados do monitoramento, 

quanto à realização das metas definidas no PPA, junto às Diretorias responsáveis da Secretaria e ao 

Departamento da Polícia Rodoviária Federal, os quais são consolidados pela Coordenação-Geral de 

Planejamento e Orçamento – CGPOF/SESGE/MJ, e posteriormente submetidos à validação do 

Secretário da SESGE/MJ. 

As análises do monitoramento são cumulativas, e os dados são atualizados de modo a refletir 

a evolução da política abordada durante cada período da implementação do PPA (semestre/ano), 

servindo de apoio à avaliação das diretrizes seguidas e à tomada de decisões. 

Em um segundo momento, as análises servem de referência e subsídio para a elaboração de 

documentos de prestação de contas oficiais, tais como a Prestação de Contas da Presidência da 

República e o Relatório de Gestão da Secretaria, os quais são instrumentos de comunicação da 

atuação do governo à sociedade. 

 

  

                                                 
4 art. 5º da Portaria MPOG nº 16/2013 (semestral); e art. 5º, § 3º, da Portaria nº 519/2015 (anual) 
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 Desempenho Orçamentário 

 

Com relação à dotação orçamentária inicial da Secretaria Extraordinária de Segurança para 

Grandes Eventos (SESGE/MJ) e o limite de empenho disponibilizado, a execução foi de 98%. 

A dotação originária da Secretaria foi atualizada em três momentos, sendo: i) com a 

publicação da Portaria SOF nº 81/2015, de 10/11/2015, que remanejou (por cancelamento no 

Ministério do Esporte) crédito e limite orçamentário,  no valor de R$ 7 milhões, o que representou 

um acréscimo orçamentário de 7,6%; ii) em novembro e dezembro de 2015, por meio da Portaria 

MP nº 514/2015, de 17/11/2015, foi suplementada a ação orçamentária da SESGE/MJ em R$ 119 

milhões; iii) por meio da Lei nº 13.216, de 22/12/2015, foi ampliado o orçamento da Secretaria  em 

R$ 118 milhões. Entretanto, esses dois últimos acréscimos orçamentários não foram 

compatibilizados com o respectivo limite para empenho. 

Assim, as tratativas com a Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão - SOF/MPOG, Ministério da Justiça - MJ e Casa Civil – CC/PR 

convergiram para que o incremento que foi contingenciado (créditos adicionais) fosse liberado no 

início de 2016, o que ocorreu em 04 de janeiro de 2016, por meio da Medida Provisória nº 

710/2016. 

O adiamento da execução para janeiro de 2016 não afetou o andamento da carteira de 

projetos previstos para a implementação do Plano Nacional de Segurança Pública para a realização 

dos Grandes Eventos. 

 

 Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados 

O Plano Nacional para a Segurança em Grandes Eventos – Objetivo 0832 do PPA 2012-

2015 - tem como finalidade dotar as diversas instituições de segurança pública da União, Estados-

Sede e Municípios-Sede – Força Nacional de Segurança Pública, Departamento da Polícia Federal, 

Departamento da Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis e Militares, Corpos de Bombeiro e 

Guarda Municipal do Rio de Janeiro – de melhores condições operacionais para prover um 

ambiente pacífico e seguro durante a realização dos grandes eventos. 

Para a implementação do referido Plano, o Governo Federal investiu, na vigência do PPA 

2012-2015, cerca de R$ 1,2 bilhão na adequação dos serviços prestados pelos órgãos e outras 

instituições de segurança pública para o aumento da demanda ocasionada pelos grandes eventos; na 

capacitação e treinamento de mais de 40 mil operadores de segurança pública com ênfase à 

segurança com cidadania para os grandes eventos; e, na implantação e expansão do Sistema 

Integrado de Comando e Controle (SICC). 
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Quadro – Metas realizadas PPA 2012-2015 

Descrição da Meta 2012 – 2015 
Unidade de 

Medida 

Meta 

Prevista 

2012-2015 

Meta 

Realizada 
até 2015 

% da meta 

realizada até 

2015 

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 42.273  124,3%  

Capacitar 5.000 Policiais Rodoviários 

Federais em ações específicas 

voltadas para grandes eventos. 

Policias 

Rodoviários 

Federais 

5.000 7.556 151% 

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 

Implantado 

100 97% 97% 

Fonte: Sistema SIOP 2015 

Durante a vigência do PPA 2012-2015, o valor estipulado na meta “34.000 vagas para 

capacitação e treinamento” foi superado em 24,3%, registrando um total de 42.273 vagas 

distribuídas em áreas temáticas específicas para o contexto dos grandes eventos. As ações de 

capacitação e treinamento foram destinadas a policiais federais, militares e civis estaduais e guardas 

municipais do Rio de Janeiro, nas mais diversas áreas temáticas de conhecimento para atender aos 

eventos relacionados principalmente à Copa do Mundo 2014. Em 2015 o foco foram os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

Para a meta “Capacitar 5.000 Policiais Rodoviários Federais”, entre os anos de 2012 e 2015, 

foram capacitados 7.556 Policiais Rodoviários Federais, com foco específico para Grandes Eventos, 

superando a meta proposta em 51%. Especificamente em 2015, ressaltamos alguns dos cursos com 

foco estratégico nos Jogos Rio 2016, sendo eles: I CFGIOP - Curso de Formação de Gestores da 

Informação Operacional, XI e XII COCD - Curso de Operações de Controle de Distúrbios, CBIP – 

Curso Básico de Inteligência Policial (02 turmas), CPC – Curso de Produção de Conhecimento 

(Inteligência), CFMT - Curso de Formação de Motociclista PRF (02 turmas) e CAFIT - Curso 

Avançado de Fiscalização de Trânsito. Os demais cursos realizados nos anos anteriores, possuem 

relevância muito grande para as ações de segurança durante os Grandes Eventos, como Motociclista 

batedor, Operações de Inteligência, Operadores de Voo, Piloto Operacional de Helicóptero, 

Atendimento Pré-Hospitalar, Corregedoria, Curso de Adaptação Socorro Aeromédico, Habilitação 

Armalite 5,56mm e Parafal 7,62mm.  

A implantação do Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC) envolveu a 

estruturação tecnológica de suporte às atividades de planejamento, coordenação, acompanhamento, 

avaliação e especialmente integração das forças de segurança pública, sendo: 12 Centros Integrados 

de Comando e Controle Regionais (CICCR); 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 



7 

 

Brasília; 27 Centros Móveis (CICCM); 13 Imageadores Aéreos; e 22 Plataformas de Observação 

Elevada (POE). O percentual de 97% alcançado em 2014, o qual se manteve em 2015, refere-se à 

execução orçamentária de investimentos empenhados em 2014 e destinados à Copa do Mundo 2014 

e a melhorias do SICC para os Jogos Rio 2016, a exemplo das aquisições de aeróstatos para 

monitoramento persistente de grandes áreas, os quais serão utilizados em 04 (quatro) grandes áreas 

do município do Rio de Janeiro, onde ocorrerão as concentrações dos eventos olímpicos, e da 

expansão do sistema de imageamento aéreo. Em 2015 executaram-se os projetos iniciados em 2014, 

mas destinados às Olimpíadas, bem como se fez todo o planejamento para a expansão e melhoria do 

SICC para os Jogos Rio 2016. A continuidade dos investimentos desses novos projetos ocorrerá 

durante o exercício de 2016. 
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Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da 

unidade 

 

Ações do OFSS  

 

Quadro - Ações relacionadas a programa temático do PPA de responsabilidade da UPC – 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: 

Código 0832 

Programa Segurança Pública com Cidadania Código: 2070 Tipo Temático 

Unidade Orçamentária  Ministério da Justiça - 30101 

Ação Prioritária 

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

Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

91.542.932,00  217.542.932,00  89.488.803,23 9.908.470,72 9.872.581,04 8.755.683,44  158.314.713,42  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 

Prevista Reprogramada Realizada 

Sistema implementado 
% de 

execução 
15 - 14 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º 

janeiro  
Valor Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

170.863.081,15 124.407.830,02 5.817.917,47 Sistema implementado % de execução 73%  

Fonte: Tesouro Gerencial 
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Ações não Previstas na LOA 2015 – Restos a Pagar não Processados - OFSS  

 

Quadro – Ações não Previstas LOA do exercício - 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 

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 - Meta 

 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

4.313.193,54 1.699.291,43 0,00 - - - 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 

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 - Meta 

 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor Liquidado 

 Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

1.744.969,62 382.469,82 0,00 - - - 

Fonte: Tesouro Gerencial 
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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 - Meta 

 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

335.997,42 0,00 0,00 - - - 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 

Identificação da Ação 

Código 14VN Tipo: Atividade 

Título Apoio à realização de Grandes Eventos - Nacional 

Iniciativa Ação sem iniciativa 

Objetivo Ação sem objetivo Código N/A 

Programa 
Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

Código 2112 

Unidade Orçamentária 47101 – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

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 - Meta 

 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

4.512.368,87 3.596.370,88 118.777,52 - - - 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 

Análise Situacional 

As ações orçamentárias 14WH, 14LG e 14LH ainda tiveram sua execução em 2015, a 

execução de Restos a pagar das ações dos quadros acima, que não previstas na LOA 2015, foi em 

média 32% do valor inicialmente inscrito e reinscrito em 2015. 

Considerando que estas ações são de exercícios anteriores (2012 e 2013), não há 

monitoramento quanto à execução física, já que elas foram extintas no orçamento do exercício de 

2013 e seus objetivos, metas e produtos específicos foram condensados em uma única e atual ação: 
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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 em 2013 e a execução de 

restos a pagar em 2015 superou 79% do valor reinscrito. 

As parcelas reinscritas e não liquidadas referem-se às entregas que possuem aceites em fase 

final, dentro dos prazos contratuais - incluídas as devidas prorrogações, em adimplemento de 

condição para efetivo pagamento. 

 

 

Ações - Orçamento de Investimento – OI 

 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE/MJ) não possui 

orçamento de investimento. 

 

 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário  

 

Como fator interveniente no desempenho orçamentário da SESGE/MJ em 2015, vale 

registrar a dotação orçamentária insuficiente prevista na Lei Orçamentária Anual – LOA 2015, a 

qual foi posteriormente suplementada, mas somente em novembro e dezembro de 2015, sendo: i) 

com a publicação da Portaria SOF nº 81/2015, de 10/11/2015, que remanejou (por cancelamento no 

Ministério do Esporte) crédito e limite orçamentário,  no valor de R$ 7 milhões, o que representou 

um acréscimo orçamentário de R$ 7,6%; ii) em novembro e dezembro de 2015, por meio da 

Portaria MP nº 514/2015, de 17/11/2015, foi suplementada a ação orçamentária da SESGE/MJ em 

R$ 119 milhões; iii) por meio da Lei nº 13.216, de 22/12/2015, foi ampliado o orçamento da 

Secretaria  em R$ 118 milhões. Todavia o limite para empenho desses dois últimos orçamentos não 

foi disponibilizado pela Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SOF/MPOG). Após tratativas, o incremento contingenciado desses créditos 

ficou para o início do exercício seguinte – 2016, o que ocorreu em 04 de janeiro de 2016, por meio 

da Medida Provisória nº 710/2016. 
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Execução descentralizada com transferência de recursos 

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/grandes-eventos. 

Neste espaço, a SESGE possui uma página “Acesso à Informação”, com informações 

detalhadas sobre convênios e termos de execução descentralizada, onde os cidadãos podem 

conhecer os beneficiários das transferências, os objetos executados, a situação da prestação de 

contas e a situação da análise das contas prestadas. O link de acesso é 

http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/grandes-eventos/transparencia/transferencias-voluntarias-

convenios-e-teds/ 

 

Quadro – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 

Unidade concedente ou contratante 

Nome: Secretaria Extraordinária de Segurança para os Grandes Eventos 

CNPJ: 00.394.494/0149-43 

UG/GESTÃO: 200248/00001 

Modalidade 
Quantidade de instrumentos celebrados  Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00) 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Convênio 18 0 0 22.278.056,81 0,00 14.834.583,91 

Contrato de repasse 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Termo de Execução 

Descentralizada 

(antigo Termo de 

Cooperação)  

25 21 31 5.082.524,60 229.582.239,70 119.226.468,58 

Totais 43 21 31 27.360.581,41 229.582.239,70 134.061.052,49 

Fonte: SICONV e SIAFI 

 

Quadro – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na 

modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse 
Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente 

Nome: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 

UG/GESTÃO: 200248/00001 

Exercício da 

Prestação 

das Contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Contratos de 

repasse 

Termo de 

Execução 

Descentralizada 

2015 

Contas Prestadas 
Quantidade 1 0 15 

Montante Repassado 100.000,00 0 110.160.554,19 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 0 0 17 

Montante Repassado 0 0 58.320.040,97 

2014 Contas Prestadas 
Quantidade 14 0 15 

Montante Repassado R$ 29.639.642,76 0 R$ 80.839.278,19 

http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/grandes-eventos
http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/grandes-eventos/transparencia/transferencias-voluntarias-convenios-e-teds/
http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/grandes-eventos/transparencia/transferencias-voluntarias-convenios-e-teds/


13 

 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 0 0 3 

Montante Repassado 0 0 R$ 29.600.898,24 

2013 

Contas Prestadas 
Quantidade - 0 2 

Montante Repassado - 0 R$ 29.321.276,00 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade - 0 2 

Montante Repassado - 0 R$ 31.189.696,42 

Exercícios 

anteriores a 

2013 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade - 0 0 

Montante Repassado - 0 0 

Fonte: SICONV e SIAFI 

 

Quadro – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão. 

 Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 

UG/GESTÃO: 200248/00001 

Contas apresentadas ao repassador no exercício de 

referência do relatório de gestão (2015) 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

repasse 

Termo de Execução 

Descentralizada 

Contas analisadas 

Quantidade aprovada 0 0 10 

Quantidade reprovada 0 0 0 

Quantidade de TCE instauradas 0 0 0 

Montante repassado (R$) 0 0 35.841.742,32 

Contas NÃO analisadas 
Quantidade 2 0 25 

Montante repassado (R$) R$ 1.299.609,76 0 166.100.246,17 

Fonte: SIAFI 

 

Quadro – Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 

UG/GESTÃO: 200248/00001 

Instrumentos da transferência 
Quantidade de dias de atraso na análise das contas 

Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias De 91 a 120 dias Mais de 120 dias 

Convênios - - - - - 

Contratos de repasse - - - - - 

Termo de Execução 

Descentralizada 
- - 2 1 22 

Fonte: SIAFI e SICONV 
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Análise Crítica 

 

O Termo de Execução Descentralizada (TED) é um importante instrumento de execução 

orçamentária da SESGE/MJ, 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. Dos três últimos exercícios, o ano de 2015 teve o maior número de Termos formalizados, 

representando 47% da execução orçamentária da Secretaria. 

De modo geral, a descentralização do crédito ocorreu para aquisição de equipamentos 

permanentes, capacitação e pagamento de diárias e passagens de servidores públicos que atuaram 

nos eventos testes e demais ações de preparação para a Operação de Segurança dos Jogos Rio 2016. 

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 SESGE/MJ tem envidado esforços com os órgãos parceiros para agilizar a apresentação 

da prestação de contas, sem prejuízo da continuidade dos TEDs em andamento com os órgãos 

parceiros. 

As prestações de contas não analisadas se justificam pela a equipe reduzida que formaliza e 

realiza a análise as prestações de contas, substituições de fiscais dos TEDs, bem como o atraso na 

apresentação da prestação de contas pelos órgãos parceiros. 

No que tange aos Convênios firmados pela SESGE/MJ, nenhum convênio possuía a data 

limite para prestação de Contas antes de 2014, e, dessa forma, não houve nenhuma conta prestada 

antes desse ano; 14 Convênios tinham suas prestações de contas devidas em 2014 e um em 2015; 

todos esses convênios já apresentaram suas respectivas contas, as quais estão sendo analisadas pelos 

fiscais. Dessas, cinco contas já foram aprovadas.  

Considerando o prazo total de até dois anos para análise das Contas, consoante art. 10, § 8º, 

do Decreto nº 6.170/2007, bem como o prazo de apresentação das contas pelo convenente a partir 

de 2014, nenhuma análise de prestação de contas de Convênio da SESGE/MJ excedeu o seu prazo 

legal. 

O controle é feito através dos fiscais dos Convênios, que fiscalizam in loco e acompanham a 

execução dos objetos previstos em cada instrumento. O setor competente da SESGE/MJ, 

Coordenação-Geral de Administração, Licitações e Contratos – CGALC, realiza controle 

complementar desses instrumentos por meio da análise documental, além de atuar, por vezes, como 

interlocutor entre a Secretaria e os partícipes. 

Devido ao caráter extraordinário desta Secretaria e excepcional importância de sua missão, 

além de seu caráter integrador, a transferência de recursos às instituições parceiras se caracteriza 

como importante estratégia para o cumprimento dos objetivos e competências pertinentes à 

SESGE/MJ. 

A SESGE/MJ não possui Contratos de Repasse e Termos de Compromisso. 
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Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas 

 

Análise das prestações de contas (Convênios) 

 

Com relação ao processo de acompanhamento, fiscalização e análise de prestação de contas 

dos convênios da SESGE/MJ, conta-se com o fiscal formalmente designado para cada instrumento 

firmado.  Na Secretaria existem fiscais técnicos, das áreas demandantes, que acompanham e 

analisam a execução física do objeto; fiscais administrativos, da área administrativa, que 

acompanham e analisam a execução e regularidade financeira; e fiscais técnicos da área de TI, 

quando o objeto envolver itens de tecnologia da informação. A análise da prestação de contas é 

realizada com base em documentação incluída no SICONV e em visitas in loco, que são realizadas 

para alguns convênios. A SESGE/MJ possui ainda analistas técnicos responsáveis pela gestão dos 

Convênios no SICONV, que, por conseguinte, auxiliam os fiscais mediante o acompanhamento do 

instrumento e análise documental, além de atuarem, por vezes, como interlocutores entre a 

SESGE/MJ e os partícipes. 

 

Análise das prestações de contas dos TEDs 

 

A Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças, responsável pelo processo 

de formalização e análise de prestação de contas dos Termos de Execução Descentralizada (TEDs) 

da SESGE/MJ, dispõe atualmente de dois servidores dedicados exclusivamente às atividades do 

processo de TEDs: dois contadores concursados. 

A equipe acompanha e gerencia os prazos dos processos de prestação de contas, oficia 

solicitações de informações complementares, bem como faz a interlocução dos fiscais e órgãos 

parceiros. 

Com vistas a subsidiar os trabalhos dos fiscais, a CGPOF elabora para cada TED histórico 

orçamentário e financeiro quando do encaminhamento da prestação de contas para análise. 

Conforme a especificação do objeto pactuado e da necessidade de validação, algumas 

despesas apresentadas são confrontadas com as informações constantes do SIAFI5, SCDP6, 

SIASG7, Receita Federal e de outros sistemas que possam dar suporte à análise documental.  

O atraso verificado na análise de prestação de contas de TEDs pela SESGE/MJ foi 

ocasionado pelos seguintes fatores: 

 A equipe teve um incremento na demanda de formalização de TEDs em 2015; 

 Substituição de fiscais; 

 Atraso no encaminhamento da prestação de contas pelos órgãos parceiros; 

 Ingresso dos servidores concursados somente em outubro e novembro/2015. 

 

                                                 
5 Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI 
6 Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP 
7 Sistema Integrado De Administração de Serviços Gerais - SIASG 
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Informações sobre a execução das despesas  

Informações sobre a Execução das Despesas 

Quadro – Despesas por modalidade de contratação 

Unidade orçamentária: Ministério da Justiça  Código UO: 30101 UGO: 200248 

Modalidade de Contratação 
Despesa liquidada Despesa paga 

2015 2014 2015 2014 

1.    Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g) 2.020.374,91  89.021.371,05  2.019.222,90 88.382.307,03  

a)    Convite - - - - 

b)    Tomada de Preços - - - - 

c)     Concorrência - - - - 

d)    Pregão  2.020.374,91   89.021.371,05 2.019.222,90 88.382.307,03  

e)     Concurso - - - - 

f)     Consulta - - - - 

g)    Regime 

Diferenciado de Contratações 

Públicas 

- - - - 

2.     Contratações Diretas 

(h+i) 501.212,98  2.171.488,63  501.212,98  2.171.488,63  

h)     Dispensa 16.048,31   45.959,35 16.048,31  45.959,35 

i)    Inexigibilidade 485.164,67  2.125.529,28  485.164,67 2.125.529,28  

3.     Regime de Execução 

Especial 2.751,00   8.265,02 2.751,00  8.265,02  

j)      Suprimento de 

Fundos 2.751,00  

 8.265,02 2.751,00 

8.265,02  

4.     Pagamento de Pessoal 

(k+l) 11.149.176,00 14.853.558,36 11.149.176,00 14.853.558,36 

k)   Pagamento em Folha 

* 
9.099.888,88 4.201.572,83 9.099.888,88 4.201.572,83 

l)    Diárias  2.049.287,12  10.651.985,53  2.049.287,12 10.651.985,53  

5.     Outros 18.928.668,01 2.019.205,01 18.928.668,01 2.019.201,01 

6.     Total (1+2+3+4+5) 32.602.182,90 108.073.888,07 32.601.030,89 107.434.820 

Fonte: Tesouro Gerencial 

* Valor pago referente à força de trabalho alocada na Secretaria Extraordinária de Segurança para 

Grandes Eventos – SESGE/MJ. Entretanto, a despesa é executada pela Secretaria Executiva com os 

recursos orçamentários daquela Secretaria para o custeio de toda a folha de pessoal do MJ, inclusive 

dos servidores da SESGE/MJ. 
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Quadro – Despesas por grupo e elemento de despesa  

Unidade Orçamentária: Ministério da Justiça  Código UO: 30101 UGO: 200248 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de 
Despesa 

Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

1. Despesas de 
Pessoal 

- - - - - - - - 

2. Juros e 
Encargos da 
Dívida 

- - - - - - - - 

3. Outras 
Despesas 

Correntes 

31.110.900,72 66.306.122,48 23.201.770,67 35.759.942,34 7.909.130,05 30.546.180,14 23.201.770,67 35.714.064,12 

333041  
Contribuições 

Estados 

2.168.261,88 - 1.098.191,20 - 1.070.070,68 - 1.098.191,20 - 

334041 
Contribuições 

Municípios 

268.511,04 - 161.807,04 - 106.704,00 - 161.807,04 - 

339014  

Diárias 
2.049.287,12 10.651.985,53 2.049.287,12 10.651.985,53 - - 2.049.287,12 10.651.985,33 

339030 

Material de 

Consumo 

1.451.813,26 7.490.998,72 1.100.363,23 2.739.741,71 351.450,03 4.751.257,01 1.100.363,23 2.739.741,71 

339033 

Passagens e 
Despesas com 

Locomoção 

1.105.797,28 5.147.748,56 1.027.643,17 2.775.338,95 78.154,11 2.372.409,61 1.027.643,17 2.775.338,95 

339035 

Serviços de 
Consultoria 

3.527.024,04 - 74,04 - 3.526.950,00 - 74,04 - 

339039 

Outros Serviços 

de Terceiros - PJ 

17.979.139,72 41.631.797,04 15.223.831,62 18.282.758,64 2.755.308,10 23.349.038,40 15.223.831,62 18.236.880,62 

Demais 

elementos do 

grupo 

2.561.066,38 1.383.592,63 2.540.573,25 1.310.117,51 20.493,13 73.475,12 2.540.573,25 1.310.117,51 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de 
Despesa 

Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

4. Investimentos 39.659.016,34 126.528.194,41 300.523,35 68.112.372,90 39.358.492,99 58.415.821,51 299.371,34 67.519.186,90 

443041 

Contribuições 
Estados 

23.605.220,56 - - - 23.605.220,56 - - - 

444041 

Contribuições 

Municípios 

13.457.016,89 - - - 13.457.016,89 - - - 

449039 

Outros Serviços 

de Terceiros - PJ 

96.808,04 25.729.840,96 96.808,04 17.585.431,32 - 8.144.409,64 95.656,03 17.585.431,32 

449052 

Equipamento e 

Material 

permanente 

2.499.970,85 100.569.456,45 203.715,31 50.298.044,58 2.296.255,54 50.271.411,87 203.715,31 49.704.858,58 

449051 

Obras e 
Instalações 

- 228.897,00 - 228.897,00 - - - 228.897,00 

5. Inversões 
Financeiras 

- - - - - - - - 

6. Amortização 
da Dívida 

- - - - - - - - 

Fonte: Tesouro Gerencial 
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Análise Crítica 

Verifica-se uma redução da ordem 80% em 2015 nos valores pagos em diárias - face à 

desmobilização de grande parte do efetivo da SESGE/MJ pós Copa do Mundo FIFA 2014, que 

manteve em 2015. Soma-se a isso a criação de Funções Comissionadas de Grandes Eventos 

(FCGE), Lei nº 13.020, de 06 de agosto de 2014, com o objetivo de prover força de trabalho para a 

SESGE/MJ em substituição aos servidores que se encontravam em regime de diárias. 

Quanto às contratações, a relação entre os exercícios de 2014 e 2015 também apresentou 

redução. Isso se justifica porque o orçamento consignado na LOA de 2015 (R$ 91,5milhões) era 

substancialmente inferior (cerca de 80% menor) ao previsto em 2014 (R$ 461 milhões), ano de 

realização da Copa do Mundo FIFA 2014. Soma-se a isso que o orçamento para as aquisições 

destinadas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016, de R$ 118 milhões concedidos por meio 

de Lei Especial, foi contingenciado para reabertura dos créditos no ano de 2016.  

Da análise das despesas por grupo e elemento de despesa, em relação a 2014, verifica-se que 

a Secretaria optou por execução descentralizada. Foram firmados convênios (333041 e 443041 - 

Contribuições Estados e 334041 e 444041 Contribuições Município) de aproximadamente R$ 39 

milhões (dos quais 65% ao Estado e 35% ao município), que corresponde à 44% da execução total 

da SESGE/MJ em 2015. 

 

Desempenho Operacional  

Em atendimento às metas estabelecidas no Planejamento Estratégico de Segurança Integrada 
8(PESI) para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A SESGE/MJ coordenou a elaboração 

do Plano Tático Integrado de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016 do Estado do Rio de Janeiro (PTI/RJ)9, o qual serviu de referência/modelo 

para a criação dos demais Planos Táticos Integrados das cidades-sede do futebol olímpico.  

O Plano Tático Integrado (PTI) para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 busca 

estabelecer um modelo de operação com coordenação integrada, respeitando as atribuições legais e 

as cadeias de comando de cada instituição, identificando as principais áreas da cidade que serão 

impactadas em razão dos Jogos e as atividades que serão desenvolvidas por cada instituição. 

Os PTIs das cidades do futebol estão concluídos, à exceção de São Paulo que está em 

construção, haja vista que a Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos 

Rio 2016 no Estado de São Paulo foi formalizada em 10 de dezembro de 2015. 

Os resultados obtidos pela SESGE/MJ na condução dos objetivos definidos no PESI estão 

mais bem detalhados no item “Planejamento Organizacional”. 

Com relação aos resultados do Plano Plurianual – PPA 2012-2015, Objetivo 0832 - 

Implementar o Plano Nacional para a Segurança em Grandes Eventos, estes estão disponíveis no 

item “Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados”. 

No que tange às dificuldades enfrentadas pela Secretaria, estas estão listadas no Capítulo 

Apresentação, item “Principais dificuldades encontradas para a realização dos objetivos em 2015”, 

as quais transcrevo abaixo: 

  

                                                 
8 Aprovado por meio da Portaria Interministerial nº 1, de 30 de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial da 

União n° 195, Seção 1, de 13 de outubro de 2015. 
9 O PTI/RJ foi finalizado em outubro de 2015 e atualizado em dezembro de 2015. 
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Fatores externos 

 Dificuldade de obter a cessão ou a disponibilização de servidores públicos para atuarem 

nas atividades da Secretaria, tanto para ocupar funções comissionadas quanto para atuar 

temporariamente por meio de missão, nos termos da Lei nº 13.020/2014 e da Lei nº 

11.473/200710; 

 Indefinições e mudanças constantes de cronogramas e de especificações de layouts de 

infraestrutura das instalações olímpicas por parte do Comitê Rio 2016, que causam 

impacto no planejamento das ações de segurança, bem como nas contratações em 

andamento na Secretaria; 

 Dotação orçamentária insuficiente prevista na Lei Orçamentária Anual – LOA 2015, com 

posterior suplementação tardia; 

 Assunção, a partir de decisão do Governo Federal, da segurança das instalações dos Jogos 

Rio 2016 antes pertencentes ao Comitê Organizador Rio 2016, com exiguidade de tempo 

para executar os projetos relacionados à nova atribuição;  

Fatores internos 

 Insuficiência de servidores da SESGE/MJ, resultando em sobrecarga de atribuições e 

responsabilidades do efetivo atual;  

 Dificuldade em compatibilizar os prazos exíguos para planejamento e execução dos 

projetos de segurança para os Jogos Rio 2016 com os prazos legais exigidos para as 

contratações na Administração Pública. 

   

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 dirigir, planejar, coordenar e avaliar as ações de segurança para os 

grandes eventos, a SESGE/MJ traz consigo quatro grandes desafios para concretizar suas 

atribuições: 

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; 

                                                 
10 Alterada pela Lei nº 13.173/2015 
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c. desenvolver as ações necessárias de treinamento e capacitação para a plena operação 

desse sistema; e 

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/MJ, visto 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 2012-

2015, e estão apresentadas em tópico específico deste Relatório. 

Isto posto, a SESGE/MJ, a partir de outubro de 2014, após o Evento Copa, com o apoio da 

Coordenação-Geral 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/MJ. Contudo, em 2015, a Secretaria, por intermédio da Assessoria de Acompanhamento e 

Avaliação, prosseguiu no refinamento dos indicadores até então definidos, cujo resultado está 

apresentado no Quadro – Indicadores de Desempenho. 
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Quadro – Indicadores de Desempenho 

INDICADOR 

(título) 
FINALIDADE RESULTADO 2014 

META  

(se sim, 

valor) 

1º MEDIÇÃO 

SEMESTRAL 

JAN A JUN 

2º MEDIÇÃO 

SEMESTRAL 

JUL A DEZ 

PERIOD

ICIDAD

E 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

PERCENTUAL DE 

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA DA 

SESGE 

Acompanhar e gerir a execução 

orçamentária da SESGE 

Indicador implantado 

em 2015 
1ª medição 7,25% 91,00% Semestral 

(Valores empenhados no 

exercício / Valor total do 

orçamento previsto para o 

exercício) 

PERCENTUAL DE 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 

DA SESGE 

Acompanhar e gerir a execução 

financeira da SESGE 

Indicador implantado 

em 2015 
1ª medição 24,94% 40,20% Semestral 

(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 anterior) 

TEMPO MÉDIO DE 

EXECUÇÃO DOS 

PROCESSOS DE 

AQUISIÇÃO - 

MODALIDADE PREGÃO 

ELETRÔNICO 

Avaliar o tempo médio para a 

conclusão dos processos de 

aquisição da SESGE. 

Indicador implantado 

em 2015 
1ª medição 54 dias 163 dias Semestral 

(Somatório do prazo total de cada 

processo encerrado dentro do 

período/quantidade de processos 

encerrados dentro do período)                         

 

Início do processo: DOD 

(Documento de Oficialização da 

Demanda) ou Memorando para 

início do procedimento; 

Término: com a homologação do 

procedimento. 

PERCENTUAL DE 

AGENTES PÚBLICOS 

MATRICULADOS EM 

AÇÕES DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DE GRANDES 

EVENTOS 

Avaliar a eficácia e a eficiência 

da DIPRO no fornecimento de 

vagas aos efetivos das forças de 

segurança pública na forma 

planejada e/ou acordada com as 

mesmas; 

Indicador implantado 

em 2015 
15.000 11,81% 97,71% Semestral 

Quantidade de agentes públicos 

matriculados em ações de 

capacitação / quantidade total 

planejada até o início das 

Olimpíadas (meta) X 100            
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INDICADOR 

(título) 
FINALIDADE RESULTADO 2014 

META  

(se sim, 

valor) 

1º MEDIÇÃO 

SEMESTRAL 

JAN A JUN 

2º MEDIÇÃO 

SEMESTRAL 

JUL A DEZ 

PERIOD

ICIDAD

E 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

PERCENTUAL DE 

PROJETOS COM 

EXECUÇÃO FÍSICA 

ADEQUADA 

Avaliar a eficácia da execução 

física dos projetos da SESGE a 

partir de um acompanhamento 

sistemático do Escritório de 

Projetos. 

Indicador implantado 

em 2015 
80% 83% 78% Semestral 

(Quantidade de projetos com 

execução física adequada / 

Quantidade total de projetos em 

execução)  x 100 

PERCENTUAL DE 

PROJETOS ALINHADOS À 

METODOLOGIA DE 

GESTÃO DE PROJETOS DA 

SESGE 

Avaliar a eficiência do 

Escritório de Projetos na 

adequação dos projetos à 

metodologia da SESGE.  

Indicador implantado 

em 2015 
80% 

Não houve 

medição 
93% Semestral 

Quantidade de projetos alinhados 

à metodologia de gestão de 

projetos da SESGE /Quantidade 

total de projetos em execução) x 

100         

Fonte: SESGE/MJ 
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Análise Crítica 

 

Para o indicador “Percentual de Execução Orçamentária da SESGE” A 

metodologia de cálculo para a segunda medição semestral (jul a dez) não considerou a 

dotação atualizada da LOA 2015, tendo em vista que a suplementação de R$ 118 

milhões não correspondeu à respectiva disponibilização do limite orçamentário para 

empenho, impossibilitando assim a utilização desse valor no exercício de 2015. Desta 

feita, o percentual de 91% para a segunda medição consistiu na relação entre o valor 

empenhado (R$ 89,5 milhões) e o limite total disponibilizado de R$ 98,5 milhões (LOA 

de 91,5 milhões mais créditos suplementares de R$ 7 milhões).  

Com relação ao indicador “Tempo médio de execução dos processos de 

aquisição - modalidade pregão eletrônico”, observa-se a alteração de 54 para 163 dias, 

do primeiro para o segundo semestre do exercício 2015, em vista da alteração 

quantitativa e qualitativa dos processos de aquisição executados na SESGE/MJ. 

Ocorre que, no primeiro semestre, foram realizados quatro processos de 

aquisição, ao passo que na segunda metade de 2015 executaram-se 11 pregões. 

Ademais, as aquisições realizadas até junho de 2015 se referiram a objetos de pouca 

complexidade técnica, com grande disponibilidade no mercado, facilitando, assim, 

muitas das etapas da licitação, tais como cotação, chamamento público e emissão de 

parecer por parte da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça – CONJUR/MJ. 

Por outro lado, as aquisições do segundo semestre se referiram a objetos 

materialmente mais relevantes e tecnicamente mais complexos, o que exigiu uma 

fase de planejamento mais extensa, prevendo inclusive as etapas de prospecção e de 

audiência pública. 

No que tange às atividades de coordenação e planejamento das ações de 

segurança pública dos Grandes Eventos nos níveis estratégico, tático e operacional, 

consoante Decreto nº 7.538/2011, art. 38-H, não houve indicador formalmente definido 

em 2015. Entretanto, considerou-se a elaboração do Plano Tático Integrado de 

Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, 

como um resultado operacional da SESGE/MJ, consoante meta específica definida no 

Planejamento Estratégico de Segurança Integrada - PESI, conforme constam nos itens 

“Planejamento Organizacional” e “Desempenho Operacional”. 



GOVERNANÇA 

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 (SESGE/MJ) tem na sua estrutura a Assessoria de 

Acompanhamento e Avaliação – AAA, vinculada diretamente ao dirigente máximo da 

Secretaria, à qual compete1: 

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 termos de 

execução descentralizada a serem firmados pela SESGE/MJ 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/MJ sobre os diversos temas 

relacionados às normas e diretrizes da Administração Pública Federal correspondente ao 

Controle Externo  e ao 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.  

Em abril de 2015, por meio da Portaria SESGE/MJ nº 01/2015, foi instituído o 

Escritório de Apoio aos Projetos da SESGE/MJ, vinculado à Assessoria de 

Acompanhamento e Avaliação, cuja missão é promover transparência na gestão dos 

                                                 
1 Regimento Interno da SESGE, aprovado pela Portaria MJ 2.164 de 2011. 



projetos de segurança para Grandes Eventos, de modo a subsidiar a tomada de decisão 

superior com base em informações precisas e atualizadas.  

Entre as principais atividades do Escritório estão o apoio aos Gerentes de Projetos 

no planejamento e acompanhamento das atividades, o monitoramento da execução dos 

projetos da Secretaria, bem como subsídio à alta administração com informações 

tempestivas sobre a execução dos projetos. 

Apesar do pouco tempo de atuação, é possível afirmar que o Escritório está 

integrado2 ao dia a dia da SESGE/MJ. Os gerentes de projetos e o comando da Secretaria 

buscam os serviços prestados pelo Escritório como forma de apoio ao melhor 

cumprimento da missão institucional do órgão.  

Do ponto de vista da maturidade em gerenciamento de projetos, houve uma 

melhoria significativa da Secretaria em 2015. Em diagnóstico inicial, realizado em 

dezembro de 2014, o grau de maturidade da SESGE/MJ em gerenciamento de projetos, 

segundo o modelo MMGP do Professor Darci Prado, era 1,54 – nível inicial. Em medição 

realizada em outubro de 2015, seis meses após a implantação do Escritório, o grau de 

maturidade passou para 2,61, caracterizando nível conhecido, demonstrando que o 

conhecimento sobre gerenciamento de projetos foi disseminado, bem como o uso de 

técnicas de acompanhamento foi ampliado, tornando o planejamento e a execução das 

ações mais previsível e controlável. 

 

Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos  

 

Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos: a SESGE/MJ não 

possui Sistema de Correição próprio. 

 

Gestão Risco e Controles Internos 

Controles internos é o conjunto de atividades, planos, métodos, 

indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a 

assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para 

que os objetivos e metas estabelecidos para a unidade sejam 

alcançados. (IN TCU 63/2010) 

 

Por disposições regimentais, a SESGE/MJ 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, a AAA 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.  

                                                 
2 Metodologia de Gerenciamento de Projetos da SESGE: Portaria SESGE nº 3/2015 



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 de controle, o que contribui, sobremaneira, para que os 

resultados pretendidos e planejados pela SESGE/MJ sejam definidos e alcançados. 

Outro importante instrumento de controle interno trata do Escritório de Apoio aos 

Projetos da SESGE/MJ3, cujo objetivo é o de implementar padrões e métricas que 

permitam um melhor monitoramento e controle do desempenho dos projetos executados.  

No tocante à gestão de riscos, segundo definido pela NBR ISO 31000 “Todas as 

atividades de uma organização envolvem risco. As organizações gerenciam o risco, 

identificando-o, analisando-o e, em seguida, avaliando se o risco deve ser modificado 

pelo seu tratamento a fim de atender a seus critérios de risco. Ao longo de todo este 

processo, elas comunicam e consultam as partes interessadas e monitoram e analisam 

criticamente o risco e os controles que o modificam, a fim de assegurar que nenhum 

tratamento de risco adicional seja requerido”. 

Nesse sentido, os projetos iniciados em 2015 sob à supervisão do Escritório, 

possuem a devida análise de risco, com definição inclusive das medidas de contingências 

e responsáveis para cada risco apontado. A gestão e o acompanhamento desses riscos são 

responsabilidades do gerente do projeto, formalmente instituído, mas com o devido apoio 

do Escritório da SESGE/MJ. 

 

                                                 
3 Portaria SESGE nº 1, de 07 de abril de 2015. 



RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

Canais de acesso do cidadão 

 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, por se tratar de 

órgão específico e singular1 e por estar na estrutura organizacional do Ministério da 

Justiça2 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/MJ 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/MJ, conforme preceitua o art. 6º 

da Portaria GABMIN/MJ nº 600, de 12 de abril de 2012.  

 

Carta de serviços ao cidadão 

 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos é órgão de gestão 

e planejamento, e conforme explicitado no item “Canais de acesso ao cidadão”, não presta 

serviço diretamente ao cidadão.  

 

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos é órgão de gestão 

e planejamento, e conforme explicitado no item “Canais de acesso ao cidadão”, não presta 

serviço diretamente ao cidadão.  

 

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/grandes-eventos. 

Neste espaço, a SESGE/MJ possui uma página de notícias (Área Imprensa), em 

que publica constantemente notícias sobre as suas atividades, julgadas úteis à sociedade 

e que contribuam para maior transparência da gestão. 

                                                 
1 Portaria nº 2.164, de 29 de Setembro de 2011, art. 1º. 
2 Decreto nº 6.061, de 15 de Março de 2007, art. 2º, alínea ‘m’. 

http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/grandes-eventos
http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/grandes-eventos/imprensa/area-de-imprensa


Com relação à publicidade dos relatórios de gestão e dos relatórios de auditória 

de contas da SESGE/MJ, estes estão publicados no Portal do MJ, na sessão “SUA 

SEGURANÇA -> Grandes Eventos”, em “Acesso à Informação”. 

 

 

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, 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 sinalizadas, para veículos que transportem pessoas 

portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente. 

 

 

 

 

 

http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/grandes-eventos/transparencia/transparencia


DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 

 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

Quadro: Informações sobre a adoção e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de 

contabilidade aplicadas ao setor público 

11.1 Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

11.1.1 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos 

Denominação completa (UPC) Código da UG 

Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE) 200248 

1. Aplicação, pela UJ, dos dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 

 

a) NBC T 16.9 

 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos não aplicou aos dispositivos contidos 

na Norma Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público– NBC T 16.9, que estabelece critérios e 

procedimentos para o registro contábil da depreciação, amortização e exaustão. A Unidade  não apresentou os 

registros de reavaliação, redução a valor recuperável e depreciação dos bens patrimoniais registrados no 

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. 

Em complemento a esta norma, a Coordenação de Contabilidade/ MJ orienta às unidades gestoras do 

órgão que observe os procedimentos contábeis estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, na 

Macrofunção 02.03.30– Reavaliação, Redução a Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão na 

Administração Direta da União, Autarquias e Fundações, com vistas a aplicar a metodologia para estimar a 

vida útil econômica do ativo, a metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão, bem como as 

taxas utilizadas para os cálculos de depreciação. 

b) NBC T 16.10 

 

O Ministério da Justiça obedece aos dispositivos contidos na Norma Brasileira de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público– NBC T 16.10, que define critérios e procedimentos para avaliação e mensuração 

de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público.  

Os procedimentos contábeis são estabelecidos também em conformidade com as metodologias 

indicadas pela Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos relacionados ao tema. 

 

As análises evidenciaram o que segue: 

b.1) Disponibilidades 

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, se em moeda 

estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. As atualizações, se ocorrerem, são 

contabilizadas em contas de resultado.  

  

b.2) Créditos e Dívidas 

Os direitos e obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, se em 

moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. A Unidade não faz estimativa 

pelos prováveis valores de realização para o ativo e não faz o reconhecimento para os passivos, não 



11.1 Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

11.1.1 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos 

Denominação completa (UPC) Código da UG 
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constituindo, assim, provisões para perdas. 

 

b.3) Estoques  

O método de mensuração e avaliação das saídas do estoque é o custo de aquisição, conforme 

justificativa apresentada pela Unidade. Não são realizadas as reavaliações e depreciações de tais bens, 

conforme justificativas apresentadas no item “2” desse relatório.  

 

b.4) Investimentos permanentes  

A unidade gestora executora 200248 não possui registro de investimentos permanentes. 

 

b.5) Imobilizado  

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com 

base no valor de aquisição, produção ou construção. A mensuração dos bens de uso comum é efetuada, sempre 

que possível, ao valor de aquisição. Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica 

limitada, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão sistemática durante esse período, sem prejuízo 

das exceções expressamente consignadas.  

A unidade gestora 200248 possui registro de bens móveis e imóveis, cuja falta de reavaliação e 

depreciação encontram-se justificadas no item “2” desse relatório. 

 

b.6) Intangível 

A unidade gestora executora 200248 não possui registro de bens intangíveis. 

 

b.7) Diferido 

A unidade gestora executora 200248 não possui registro de diferido. 

b.8) Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável  

A unidade gestora 200248 não efetuou os registros de reavaliação dos bens patrimoniais, sendo as 

justificativas apresentadas no item “2” desse relatório. 

 

2. Justificativas da UG pelo descumprimento do disposto nas alíneas “a”, “b.3”, “b.5” e “b.8”  

 

A Coordenação de Contabilidade/MJ registrou as ocorrências contábeis 634- Falta Avaliação Bens 

Móveis, Imóveis, Intangível e Outros e 642 - Falta Evolução Incompatível Dep. Ativo Imobilizado em virtude 

do descumprimento dos registros contábeis mencionados nas alíneas “a”, “b.3”, “b.5” e “b.8” na unidade 

gestora 200248. Transcrevemos, assim, as justificativas apresentadas pela unidade: 

 

 “A principal razão da não conformidade encontra-se no saldo da conta “Estoque de 

Distribuição”, visto que a missão institucional dessa SESGE/MJ é a segurança dos grandes eventos e, 

em sua maioria, nossas aquisições têm o objetivo de deixar um legado aos Estados e Municípios. 

Assim, tais aquisições são destinadas a doações aos entes federados envolvidos, contudo, o processo 



11.1 Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

11.1.1 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos 

Denominação completa (UPC) Código da UG 
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por muitas vezes é moroso, pois necessita de uma série de formalidades, a saber: relatório dos fiscais 

dos contratos, anuência e finalização do processo de recebimento por parte do ente beneficiado, 

formalização e publicação do termo de doação no Diário Oficial da União, entre outras. Vale ressaltar 

que há um grande esforço da DIAD/SESGE no sentido de esgotar esse saldo, o qual montava a R$ 604 

MM e R$ 335 MM em 01/2015 e 12/2015, respectivamente (significativa baixa de quase 1/2 do valor 

inicial).”  

 

Em relação ao item “b.2”, esta Setorial de Contabilidade promoverá a orientação à Unidade para 

apuração dos valores a serem provisionados. 

 

3. Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado 

apurado pela UPC 

 

Nas Demonstrações das Variações Patrimoniais - DVP da Unidade Gestora 200248, em 2015, não 

houve Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA, ou Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD  decorrente 

de contabilização dos dispositivos contidos nos Normativos NBC T 16.9 e NBC T 16.10. 

 

 

Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

A implantação do Sistema de Custos no âmbito do Ministério da Justiça e suas 

unidades, incluindo a SESGE/MJ, está sob a responsabilidade da Coordenação-Geral de 

Planejamento Setorial do Ministério da Justiça – CGPLAN/MJ. Assim, as informações 

sobre a matéria constam no Relatório de Gestão da Secretaria Executiva do MJ – 

SE/MJ. 

 

Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 

As informações relativas às demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 

4.320/64 e notas explicativas da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 

Eventos (SESGE/MJ), constam de forma consolidada no Relatório de Gestão da 

Secretaria Executiva do Ministério da Justiça. 

 



ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

 

Gestão de Pessoas 

 

Preliminarmente, registre-se que a coordenação e o acompanhamento das 
atividades de administração, pagamento e desenvolvimento dos servidores em exercício 
na Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – SESGE/MJ são de 
competência da Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de 
Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria Executiva do Ministério da 
Justiça – CGRH/SPOA/SE/MJ. 

 

Estrutura de pessoal da unidade 

 
Quadro - Força de Trabalho da UPC 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício 
Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 19 113 27 21 

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) 

19 113 27 21 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 19 19 1 7 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 

Não há 0 0 0 

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 94 26 14 

2.   Servidores com Contratos Temporários 44 21 22 1 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração 

Pública 

Não há 0 0 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 63 134 49 22 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 

 

  



Quadro - Distribuição da Lotação Efetiva  

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 42 71 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 42 71 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 11 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 31 63 

2.   Servidores com Contratos Temporários 8 13 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 50 84 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 

Quadro - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 

Gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão (*) 13 13 3 3 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 13 13 3 3 

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 3 3 

1.2.4.    Sem Vínculo Não há 0 0 0 

1.2.5.    Aposentados Não há 0 0 0 

2.   Funções Gratificadas (**) 100 91 38 30 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 14 10 9 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado Não há 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas Não há 77 28 21 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  113 104 41 33 

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.  



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 SESGE/MJ no que diz respeito à 
força de trabalho frentes às necessidades da unidade. 

Todavia, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 
foi autorizada a contratação de 44 (quarenta e quatro) profissionais, por tempo 
determinado, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da 
Portaria nº 547, de 30 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial de 31 
subsequente, cujas contratações iniciaram-se a partir do mês de outubro de 2015.  

Em 31 de dezembro de 2015, a SESGE/MJ contava com 21 profissionais 
contratados por tempo determinado, na forma da alínea "i" do inciso VI do art. 2º da Lei 
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para o  desenvolvimento de projetos relacionados 
aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e a transferência do legado da Copa do 
Mundo FIFA 2014. 

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. 

 

Qualificação da força de trabalho quanto ao grau de escolaridade, especialização, 
tempo para aposentadoria, idade, e outros aspectos relevantes no contexto da 
unidade 

No âmbito da SESGE/MJ, 11%, 81%, 4%, 4% e 1% dos servidores possuem, 
respectivamente, “Ensino Médio”, “Ensino Superior”, “Aperfeiçoamento, 
Especialização ou Pós-Graduação”, “Mestrado” e “Doutorado”. 

 

No que se refere ao perfil etário dos servidores em exercício nessa unidade, 
observa-se a seguinte distribuição: 15%, 45%, 31%, 8% e 1% nas faixas “até 30”, “de 
31 a 40”, “de 41 a 50”, “de 51 a 60” e “acima de 60” anos, respectivamente. 

 
 
Política de Capacitação e Treinamento de pessoal 

 

No âmbito do MJ, foi instituída a Política de Desenvolvimento de Pessoas - 
PDP, por meio da Portaria nº 2.716, de 5 de agosto de 2013, com as seguintes diretrizes: 
promoção da excelência na qualidade dos serviços prestados à sociedade, partindo das 
premissas: transparência, eficiência, eficácia e efetividade; promoção à formação e à 
educação contínua dos servidores; adequação das competências requeridas dos 
servidores aos objetivos do MJ, tendo como referência o Plano Plurianual – PPA e o 
Plano Estratégico do MJ; divulgação e gerenciamento das ações de capacitação e 
desenvolvimento; racionalização dos recursos;  mensuração dos resultados advindos das 
ações de capacitação e desenvolvimento com vistas a otimizar os investimentos; e 
responsabilização dos dirigentes na avaliação das necessidades, bem como no 
acompanhamento dos resultados das ações de capacitação e desenvolvimento. 



No ano de 2015, 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 e execução orçamentária e 
financeira. No caso da SESGE/MJ, foram concedidas 10 (dez) oportunidades de 
capacitação (cursos e seminários) aos servidores. 

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 03 (três) servidores dessa unidade no 
curso de inglês. Além disso, 10 (dez) servidores foram beneficiados com o Programa de 
Incentivo à Participação em cursos de idioma estrangeiro. 

 

Ações adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal, 
especialmente à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos, 
demonstrando as medidas adotadas para tratar a irregularidade identificada. 

 

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 de Pessoas e Relações Públicas do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, por dois meios: 

a) Parametrização no Sistema Integrado de Administração de Recursos 
Humanos – SIAPE, no qual é bloqueado 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 e de que está ciente de que declarar falsamente é crime previsto 
em Lei. 

No exercício de 2015 não foi detectada nenhuma ocorrência de possível 
acumulação vedada de cargos, funções e empregos públicos. 



Demonstrativo das despesas com pessoal 

 
Quadro - Despesas com pessoal 

Tipologias/ 
Exercícios 

 Vencimentos 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  
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2014 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 
2015 548.254,39 434.982,36 866.840,84 60.898,34 106.160,00 29.051,90 25.143,41 55,78 0,00 2.071.387,02 
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 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2015 0,00 4.779.988,46 437.465,81 185.291,53 1.237.292,71 20.538,65 31.344,82 33.498,60 0,00 6.725.420,58 
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 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2014 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 
2015 24.141,69 0,00 40.734,00 2.725,04 2.611,00 2.521,54 0,00 875,70 74,38 73.683,35 
2014 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 
2015 189.612,98 0,00 16.523,33 0,00 23.261,62 0,00 0,00 0,00 0,00 229.397,93 
2014 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 

 



Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

 

Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

 

O déficit de servidores no Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça agravou-
se, principalmente, pela ausência de concurso público para este órgão 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, só foram autorizadas, pela Portaria MP nº 592, de 10 de dezembro de 
2012, 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. No ano de 2015, foi autorizada a nomeação de 
7 (sete) candidatos excedentes, sendo 5 (cinco) para o cargo de Administrador, 1 (um) 
para o cargo de Economista e 1 (um) para o cargo de Engenheiro. 

Entretanto, 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 357 
(trezentos e cinquenta e sete) vagas estão providas no MJ (posição: 31/12/2015), 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 36% de desistência dos candidatos 
para assumir o cargo público. Além disso, 26% dos candidatos empossados solicitaram 
vacância do cargo. Assim, o MJ conta com 123 (cento e vinte e três) servidores 
oriundos desse certame (posição 31/12/2015).  

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. 

 

 



Quadro – Demanda de servidor 

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 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 

No ano de 2015, esta Pasta Ministerial solicitou ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Aviso MJ nº 801/2015, autorização 
para realização de novo concurso público para o provimento de  70 (setenta) cargos de 
Analista Técnico de Políticas Sociais e 224 (duzentos e vinte e quatro) cargos do Plano 
Geral de Cargos do Poder Executivo Federal, sendo: 10 (dez) de Administrador, 74 
(setenta e quatro) de Analista Técnico-Administrativo, 1 (um) de Arquivista, 10 (dez) de 
Arquiteto, 1 (um) de Assistente Social, 6 (seis) Bibliotecário, 5 (cinco) de Contador, 4 
(quatro) de Economista, 1 (um) de Enfermeiro, 20 (vinte) de Engenheiro, 5 (cinco) de 
Estatístico, 4 (quatro) de Médico, 1 (um) de Psicólogo, 1 (um) de Sociólogo, 10 (dez) de 
Técnico em Assuntos Educacionais, 20 (vinte) de Técnico em Comunicação Social, 50 
(cinquenta) de Agente Administrativo e 1 (um) de Auxiliar de Enfermagem, cujo pedido 
encontra-se em análise no órgão central do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC. 

Além do quantitativo reduzido da força de trabalho, 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 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, 215 (duzentos e quinze) servidores 
completaram ou estão prestes a completar os requisitos para aposentadoria até o ano de 
2018, ou seja, 27% do Quadro de Pessoal do MJ. Embora a possibilidade dessas 
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 Plano de Gratificações foi indeferido, em dezembro de 
2015, sob a alegação de que o Projeto de Lei do exercício de 2016, encaminhado ao 
Congresso Nacional, não contemplou recursos orçamentários para a implementação da 
referida proposta. 

Em que pese todas as dificuldades encontradas, a Secretaria-Executiva desta 
Pasta continua empenhada a reduzir o déficit da força de trabalho das unidades 
integrantes do MJ. 

 

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 2015. 

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/MJ, por meio da fórmula acima mencionada, no qual chegou-se ao seguinte 
resultado: ABS: [1072 / (134 x 365)] x 100 = 2%, o qual conclui-se que está dentro do 
padrão aceitável. 

 
 

- 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 
2015 houve apenas 2 (dois) casos 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 2015, na SESGE/MJ, não houve 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 
2015, 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 2015, na SESGE/MJ, não houve caso de doença ocupacional. 

 

 
- 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 = 
{[(49+22)/2]/134x100}, obtém-se um índice de rotatividade de 26%. 

 

 

- 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 

 

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 2015, nenhum servidor da SESGE/MJ sofreu penalidade.  

 

Contratação de pessoal de apoio e de estagiários 

 

A SESGE/MJ 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. 

 

Contratação de Estagiários 

 

Os estagiários alocados na SESGE/MJ são administrados pela Coordenação-
Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça – CGRH/SPOA/SE/MJ. 

 
Quadro Contratação de Estagiários 

Nível de Escolaridade 
 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa 
no 

exercício 
de 2014 

(em R$) 

Despesa 
no 

exercício 
de 2015 

(em R$) 

1º Semestre 

2014 

2º Semestre 

2014 

1º Semestre 

2015 

2º Semestre 

2015 

1.  Nível superior 2 3 6 5 21.699,33 40.581,33 

1.1  Área Fim 2 3 6 5 21.699,33  40.581,33  

1.2  Área Meio 0 0 0 0 -  -  

2.  Nível Médio 4 3 1 0 12.141,62 592,00 

2.1  Área Fim 1 0 0 0 1.542,67  -  

2.2  Área Meio 3 3 1 0 10.598,95  592,00  

3.  Total (1+2) 6 6 7 5 33.840,95  41.173,33  
Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE 

 

  



Gestão do patrimônio imobiliário da União  

Não há informações a serem apresentadas no tocante à GESTÃO DO 
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO, haja vista que esta Unidade Prestadora da 
Conta – UPC não é proprietária ou responsável de nenhum imóvel de propriedade de 
União.  

Adicionalmente, informa-se que os imóveis ocupados pela Secretaria 
Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos foram cedidos sem ônus por órgãos 
e entidades da União, arcando esta UPC apenas com o rateio das despesas referente à 
sua cota de ocupação dos imóveis. 

No tocante aos imóveis ocupados por esta SESGE/MJ, informamos a localização 
e outros detalhes da cessão: 

a) Brasília-DF: Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3, Bloco G. Neste 
endereço está a ocupação do maior efetivo da SESGE/MJ, a qual 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 
objetivo de definir a forma de ocupação do espaço físico para instalação da 
SESGE/MJ nas dependências da nova sede do DPRF. A vigência deste 
termo é até 31/12/2017. 

b) Brasília-DF: Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3, Bloco F. Neste 
endereço são ocupadas algumas salas pela SESGE/MJ. O imóvel é de 
responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, e 
a cessão ocorreu entre as partes por meio de Termo de Cessão de Uso sem 
ônus em 24/10/2012, e após aditivo, tem vigência até 23/10/2016. 

c) Rio de Janeiro-RJ: Av. Rio Branco, nº 174, 19º andar - 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 
Econômica Federal - CEF. 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 
passou a ser regida, acordado entre as partes, por meio de Termo de Cessão 
de Uso Gratuito com vigência de 24 (vinte e quatro) meses.  

 

 

  



 Gestão da tecnologia da informação 

 

a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor de TI 
(PDTI), apontando o alinhamento destes planos com o Plano Estratégico 
Institucional. 

Abaixo serão apresentadas as soluções de Tecnologia de Informação que foram 
desenvolvidas em consonância com os objetivos estratégicos da SESGE/MJ, visando 
prover soluções de TI aos agentes públicos envolvidos nos Grandes Eventos, de modo a 
proporcionar a integração da Segurança Pública e Defesa Social como um todo, nos 
moldes do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI desta Secretaria. 

Para a materialização destes objetivos, foi necessário dotar a SESGE/MJ de 
informações e recursos tecnológicos modernos, capazes de suportar o desenvolvimento 
de programas, projetos e processos de trabalho com mais eficácia, sempre norteados por 
valores associados à Segurança de Grandes Eventos e à Segurança Pública e Defesa 
Social, na forma do legado das soluções de TI projetadas. 

Os projetos foram desenvolvidos no âmbito das atribuições da CGPTI, conforme 
constam do PDTI: 

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; e 

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

Conforme pode se depreender do alinhamento estratégico da SESGE/MJ com: o 
PPA 2012-2015 - OBJETIVO: 0832; o Planejamento Estratégico Copa do Mundo FIFA 
Brasil 2014; a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações (EGTIC) 
- 2014/2015 - SISP/SLTI; o Dossiê de Candidatura (Rio 2016), com ênfase no Volume 
3, Tema 13 (Segurança); o Planejamento Estratégico de Segurança Integrada para os 
Jogos Rio 2016; e o Decreto n° 7.538/2011, as medidas articuladas pela SESGE/MJ têm 
os seguintes objetivos: 

I – Propiciar a realização harmoniosa e pacífica dos jogos, mediante a integração 
das estruturas e processos já aprovados em Grandes Eventos;  

II – Possibilitar a prestação de uma segurança pública eficaz, baseada nos 
princípios da proporcionalidade, da discrição e do respeito aos Direitos Humanos;  

III – Garantir o funcionamento seguro e contínuo da rede de mobilidade urbana;  

IV – Alcançar um grau máximo de harmonização das normas de segurança nos 
Estados Federados, visando à padronização dos serviços de segurança pública ofertados 
aos visitantes; 



V – Realizar investimentos que representem avanços tecnológicos duradouros 
para a área de segurança pública. 

 

b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, 
quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas. 

As atividades do Comitê de Tecnologia da Informação – CTI da SESGE/MJ, 
conforme definidas na Portaria nº 87, de 24 de março de 2014, que instituiu o referido 
Comitê, são as que seguem: 

I – Estabelecer a política e as diretrizes para integração dos sistemas que 
compõem a plataforma operacional; 

II – Promover o alinhamento da área de negócios com a área de tecnologia da 
informação, em consonância com o Programa de Modernização do Poder Executivo 
Federal; 

III – Formular, implementar, monitorar e avaliar a gestão da Política de 
Tecnologia da Informação; 

IV – Aprovar a política e diretrizes para o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação – PDTI; e 

V – Instituir a equipe de elaboração do PDTI e aprovar, previamente, o PDTI.  

O Comitê de Tecnologia da Informação é composto pelos seguintes membros: 

I – Diretor de Administração (Presidente); 

II – Diretor de Operações; 

III – Diretor de Projetos Especiais; 

IV – Diretor de Inteligência; 

V – Chefe da Assessoria de Acompanhamento e Avaliação; e 

VI – Coordenador-Geral de Projetos de Tecnologia da Informação. 

No ano de 2015, foram realizadas três reuniões do Comitê de Tecnologia da 
Informação da SESGE/MJ. Dentre as principais decisões tomadas pelo Comitê, 
podemos citar a estruturação de regras mais rígidas de segurança da informação, 
principalmente no que se refere à desativação de logins de usuários desmobilizados e 
acesso ao e-mail institucional, definições quanto à equipe de gestão do Centro Integrado 
de Comando e Controle Nacional, além de definições quanto à prioridade dos projetos 
de TI e como deverão ser executados. 

 

c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo 
menos seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável 
da área de negócio e criticidade para a unidade. 

A SESGE/MJ, por se tratar de uma Secretaria provisória, 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 adquiridas pela 
SESGE/MJ para estruturar o Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC) para a 
Operação de Segurança da Copa do Mundo FIFA 2014, as quais estão em processo de 
doação aos referidos Estados: 

 

Quadro - soluções tecnológicas adquiridas pela SESGE/MJ para estruturar o SICC 

Sistema: 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). 

 

Responsável Técnico: CGPTI Responsável de Negócio: DIOP Criticidade:  Alta 

Sistema: Video Wall 

 

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). 

 

Responsável Técnico: CGPTI Responsável de Negócio: DIOP Criticidade:  Alta 



Sistema: 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. 

 

Responsável Técnico: CGPTI Responsável de Negócio: DIOP Criticidade:  Alta 



Sistema: 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. 

 

Responsável Técnico: CGPTI Responsável de Negócio: DIOP Criticidade:  Alta 

Sistema: 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. 

 

Responsável Técnico: CGPTI Responsável de Negócio: DIOP Criticidade:  Alta 

Sistema: Sistemas Imageadores Aerotransportados - 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. 

 

Responsável Técnico: CGPTI Responsável de Negócio: DIOP Criticidade:  Alta 

Sistema: 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. 

 

Responsável Técnico: CGPTI Responsável de Negócio: DIOP Criticidade:  Média 



Sistema: Delegacias Móveis - DELMOV 

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. 

Responsável Técnico: CGPTI Responsável de Negócio: DIOP Criticidade:  Média 

Sistema: 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. 

Responsável Técnico: CGPTI Responsável de Negócio: DIOP Criticidade:  Média 
Fonte:  Coordenação Geral de Planejamento e Tecnologia da Informação - CGPTI



 

d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os 
treinamentos efetivamente realizados no período. 

O plano de gestão de pessoas foi desenvolvido considerando as diretrizes do 
PDTI da SESGE/MJ de “Adotar as melhores práticas para gestão e controle das 
iniciativas de TI, a fim de otimizar os investimentos na área, compartilhando resultados 
e obtendo métricas para avaliação” e, ainda, os itens da matriz SWOT, notadamente nos 
pontos fracos: “Insuficiência de pessoal”, “Falta de uma política de capacitação 
continuada em TI”, “Falta de padronização nos processos de gerenciamento de 
projetos”, “Processos informais de trabalho” e “Falta de especialistas em algumas áreas 
de TI”. 

Com relação à capacitação, para atender a diretriz apontada, mitigando os pontos 
fracos abordados na matriz SWOT, é necessário que a equipe de TI da SESGE/MJ, bem 
como os gerentes de projetos de outras áreas cujos projetos tenham componentes de TI, 
estejam capacitados na mesma metodologia.  

Todos os gerentes de projetos de TI deverão ser capacitados nos conceitos do 
COBIT, que é o framework amplamente utilizado pelo TCU para gestão e controle de 
TI.  

Em relação ao gerenciamento de projetos, devem ser realizados cursos de gestão 
de projetos a fim de padronizar conceitos e metodologia, diminuindo o tempo de 
execução, otimizando recursos públicos e garantindo maior qualidade nos projetos. 

Em julho de 2015, foi dado início aos planos de capacitação acima referidos, 
através dos processos nº 08131.002573/2015-89 (Capacitação em Gerenciamento de 
Projetos) e 08131002574/2015-23 (Capacitação em Governança e Gestão de TI), 
entretanto, devido a restrições orçamentárias, as referidas capacitações ainda não 
puderam ser efetivadas. 

 

e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, 
especificando servidores/empregados efetivos de carreira de TI da unidade, 
servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, 
servidores/empregados efetivos de carreira de TI de outros órgãos/entidades, 
servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, 
terceirizados e estagiários. 

Servidores efetivos (SE): 

1. Rinaldo de Souza (Coordenador) – Delegado Federal 
2. Daniel Russo (Coordenador Substituto) – Perito Criminal federal 
3. Alexandro Castro de Jesus – Perito Criminal Federal 
4. Jeronimo de Paula Araújo – Analista Administrativo MJ 
5. Marcelo do Nascimento Martins – Perito Criminal Federal 
6. Ricardo Max de Oliveira Pereira – Policial Rodoviário Federal 
7. Sérgio Luís Fava – Perito Criminal Federal 

  



Servidores temporários (ST): 

1. Anderson Araújo Alves – Técnico em TI (Nível IV) 
2. Antônio Clóvis Melhor Galvão dos Santos – Técnico em Eng. Mecânica (Nível 

III) 
3. Bruno Murilo do Carmo Silva – Técnico em TI (Nível III) 
4. Diogo Sales Flores Alves – Técnico em Eng. Elétrica (Nível IV) 
5. Jaqueline Ribeiro dos Santos – Técnico em Eng. Civil (Nível III) 
6. Joilton Martins de Araújo – Técnico em TI (Nível III) 
7. Paulo Henrique de Félix Silva – Técnico em TI (Nível III) 
8. Paulo Marcos Amorim Mota – Técnico em TI (Nível III) 
9. Peter Marciano dos Santos – Técnico em TI (Nível III) 
10. Raul Furtado Aguiar – Técnico em TI (Nível III) 
11. Rodrigo Von Grapp Freitas – Técnico em TI (Nível III) 
12. Romulo Jaime Souza Chagas de Lima – Técnico em TI (Nível III) 
13. Savio Fonseca de Andrade – Técnico em Eng. Elétrica (Nível III) 
14. Wanessa de Alvarenga silva – Técnico em Eng. de Telecomunicações (Nível IV) 

Servidores cedidos de outra esfera (SC): 

1. Danilo Francisco Oliveira Cruz – Policial Militar do Estado da Bahia 
2. Flávia Franco Silveira – Servidora da Prefeitura do Município de Macaé 
3. Flávio Soares da Silva – Policial Militar do Estado do Rio Grande do Norte 
4. Jefferson de Araújo Ferreira – Policial Militar do Estado da Bahia 
5. Jefferson Pereira da Silva – Policial Militar do Estado do Rio Grande do Norte 
6. Jurandilson do Carmo Nascimento – Policial Militar do Estado da Bahia 
7. Marcelo de Oliveira Saraiva – Policial Civil do Estado do Rio Grande do Sul 
8. Riverton de Farias Pinto – Policial Militar do Estado do Paraná 

Colaboradores (C): 

1. Anderson Beje da Silva – Policial Militar do Estado do Paraná 
2. Darele Pires Brum – Policial Militar do Estado do Rio Grande do Sul 
3. Denilson da Silva – Policial Militar do Estado do Rio Grande do Sul 
4. Maria Alice Barbosa Nascimento – Policial Militar do Estado da Bahia 
5. Michelle Hasselman – Policial Militar do Estado do Paraná 
6. Thiago Santos Pereira – Policial Militar do Estado de Alagoas 
7. Wesley da Silva Borges – Policial Militar do Estado de Goiás 

Estagiários (E): 

1. Francisco Sarmento Soares Junior – Estagiário em Eng. Civil 
2. Gustavo Lima Cortes da Silveira – Estagiário em Eng. Civil 

Terceirizados (T): 

1. Janaína Amorim da Silva – Técnica em Secretariado 

Total de servidores = SE + ST + SC + C + E + T = 39 



f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços de TI implementados na 
unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado. 

A SESGE/MJ, por se tratar de uma Secretaria provisória, 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). 

 



g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento 
estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão. 

Quadro – Resultado dos projetos 

Projetos Resultados Esperados 
Alinhamento com o 

PDTI quanto as 
Metas 

Valores Orçados 
Valores Despendidos 

até 31/12/15 
Prazos de 
Conclusão 

Observações 

Segurança 
Eletrônica das 

Instalações 
Olímpicas – PSEI 

Monitoramento remoto do perímetro 
das instalações olímpicas no RJ, 
mediante sistema de 
videomonitoramento e alarmes – 
Contratação de empresa especializada 
para elaboração dos termos de 
referência necessários. PSEI Fase 1. 

M1, M3 R$ 6.585.000,00 0 

Prazo de entrega 
dos produtos: 

fevereiro e abril de 
2016 

Contratado por R$ 
3.526.950,00 

Encontra-se em fase de 
análise dos produtos 
entregues. 

Aeróstato de 
Monitoramento 
Permanente de 

Grandes Áreas – 
AMPGA 

Aquisição de 04 (quatro) balões com 
câmeras de imageamento aéreo. Os 
balões serão utilizados em cada uma 
das 04 zonas (venues) olímpicas no RJ, 
durante a realização dos eventos-teste e 
dos jogos. 

M1, M3 

Valor total de 
uma solução:  

R$ 10.014.565,00 

 

R$ 23.081.608,00 

Prazo realizado 

01 solução: 
21/09/2015 

03 soluções: 
02/10/2015 

 

Sistema Gerenciador 
de Eventos – Anexo 

K 

Inclusão de novas funcionalidades e 
melhorias operacionais no Sistema 
Gerenciador de Eventos (Anexo K – 
Projeto Sistema Integrado). 

M1, M3 

Até 347 Pontos de 
Função. 

Até R$ 
261.207,72 

0 

Prazo Principal 
demanda 

30/05/2016 

Prazo Contratual 
31/12/2016 

 

Expansão do 
Sistema de 

Imageamento Aéreo 

Aquisição de equipamentos adicionais 
para Expansão do Sistema de Recepção 
em Solo do Sistema de Imageamento 

M1, M3 R$ 13.796.253,90 0 
Prazo contratual: 

13/07/2016 
- 



Projetos Resultados Esperados 
Alinhamento com o 

PDTI quanto as 
Metas 

Valores Orçados 
Valores Despendidos 

até 31/12/15 
Prazos de 
Conclusão 

Observações 

– E-SIA  Aéreo. (L1) 

Expansão do 
Sistema de 

Imageamento Aéreo 
– E-SIA  

Aquisição de equipamentos e serviços 
para modificação de aeronaves da 
PCERJ e PMERJ visando expansão e 
aprimoramento do Sistema de 
Imageamento Aéreo. (L2) 

M1, M3 R$ 2.514.279,66  0 
Prazo contratual: 

27/07/2016 
- 

Service Desk 
CICCN-DF e 
CICCNA-RJ 

Contratação de Serviço de Suporte 
Técnico da Solução Integradora (PSI) 
para os Centros Integrados de Comando 
e Controle. 

M1, M2, M3 R$ 3.580.500,00 0 
Contratação, 

estimada para abril 
de 2016. 

Fase de Planejamento da 
Contratação 

Service Desk- 
CICCRs 

Contratação de Serviço de Suporte 
Técnico da Solução Integradora (PSI) 
para os Centros Integrados de Comando 
e Controle Regionais 

M1, M2, M3 R$ 17.432.783,04 0 
Contratação, 

estimada para Maio 
de 2016 

Fase de Planejamento da 
Contratação 

Manutenção de 
Videowall 

Contratação de Serviço de Suporte 
Técnico de Manutenção Solução de 
Videowall para os Centros Integrados 
de Comando e Controle Nacionais e 
Regionais 

M1, M2, M3 R$ 1.884.108,00 0 
Contratação, 

estimada para Maio 
de 2016 

Fase de Planejamento da 
Contratação 

Ação de contingência 
acionada. Recebido HDs de 
doação da RFD e realizada 

manutenção por equipe 
interna. 

Service Desk-
Storage 

Contratação de Serviço de Suporte 
Técnico do Sistema de Armazenamento 
da Solução Integradora (PSI) para os 

M1, M2, M3 R$ 1.476.423,00 0 Contratação, 
estimada para Maio 

Fase de Planejamento da 
Contratação 



Projetos Resultados Esperados 
Alinhamento com o 

PDTI quanto as 
Metas 

Valores Orçados 
Valores Despendidos 

até 31/12/15 
Prazos de 
Conclusão 

Observações 

Centros Integrados de Comando e 
Controle Nacionais e Regionais 

de 2016 

Service Desk-Gestão 
de Software 

Contratação de Serviço de Manutenção 
de Software da Solução Integradora 
(PSI) para os Centros Integrados de 
Comando e Controle Nacionais e 
Regionais 

M1, M2, M3  R$ 1.838.791,75 0 
Contratação, 

estimada para Maio 
de 2016 

Fase de Planejamento da 
Contratação 

Service Desk-
Licenças Firewall e 

Anti-vírus 

Contratação de Serviço de Suporte 
Técnico de Manutenção de Ativos de 
Segurança da Informação para os 
Centros Integrados de Comando e 
Controle Nacionais e Regionais 

M1, M2, M3 R$ 4.103.203,00 0 
Contratação, 

estimada para Maio 
de 2016 

Fase de Planejamento da 
Contratação 

Telecomunicação 
(Links Nacionais) 

Contratação de Links MPLS Nacional, 
para comunicação entre o CICCN e os 
CICCRs. 

M1, M2, M3 

Contrato 21/2013: 
R$ 15.116.805,87 

CT 21/2013: 
Aditivo de 

prorrogação e 
supressão de 
valores: R$ 

8.168.373,83 

Contrato 85/2014: 
R$ 7.602.751,66 

CT 85/2014: 
primeiro Aditivo 
de prorrogação: 

R$ 14.787.266,85 

CT 21/2013: 
estimado até 
31/12/2016 

CT 85/2014: 
estimado até 
04/01/2017 

-  



Projetos Resultados Esperados 
Alinhamento com o 

PDTI quanto as 
Metas 

Valores Orçados 
Valores Despendidos 

até 31/12/15 
Prazos de 
Conclusão 

Observações 

R$ 5.492.291,80 

CT 85/2014: 
segundo aditivo 
de prorrogação: 

R$ 
14.162.152,50  

Telecomunicação 
(Links Regionais) 

Contratação de Links MPLS Regional, 
para comunicação entre os CICCRs e as 
instituições locais. 

M1, M2, M3 

Entre R$ 
4.706.063,60 e R$ 
8.869.308,12 (de 
acordo com as 

datas de 
instalação dos 

serviços) 

0 
Contratação, 

estimada para Maio 
de 2016 

Fase de Planejamento da 
Contratação 

Aeronaves não 
Tripuladas (Drones) 

Aquisição de drones que transmitam 
imagens de foto e vídeo em tempo real 
e façam gravação para visualização 
posterior, para utilização durante os 
eventos-teste e os jogos olímpicos. 

M1, M3 - 0 - 

Os equipamentos foram 
recebidos em doação da 
Receita Federal do Brasil. 

 

Background Check 
(Link) – BGC 

Contratação de Links MPLS para 
prover trafego de dados entre os 
datacenters do Comitê Rio 2016, 
localizados nas cidades do Rio de 
Janeiro –RJ e São Paulo – SP, o 
CICCN, o DPF-DF, a ABIN-DF e o 
CICCNA-RJ, para operacionalização do 
sistema Background Check – BGC 

M1, M2, M3 R$ 80.030,58/mês 0 
Assinatura do 

contrato prevista 
para abril/2016 

Menor lance na soma total 
dos itens do grupo em R$ 

45.996,88/mês 



Projetos Resultados Esperados 
Alinhamento com o 

PDTI quanto as 
Metas 

Valores Orçados 
Valores Despendidos 

até 31/12/15 
Prazos de 
Conclusão 

Observações 

Background Check 
(Software) - BGC 

Desenvolvimento de software para 
efetivação de pesquisas de segurança 
(verificação de antecedentes), 
permitindo consultas individuais ou em 
lotes, para o credenciamento das 
pessoas que atuarão nos jogos 
olímpicos. 

M1, M2, M3 

Entrega 1 – BGC 
(verificação de 
segurança dos 

participantes dos 
Jogos Rio 2016) 

R$ 1.425.492,00 

R$ 1.345.896,00 

Em produção desde 
23/12/2015, 

pagamento efetuado 
- 

M1, M2, M3 

Entrega 2 – 
Ingressos 

(verificação de 
segurança dos 
adquirentes de 

ingressos para os 
Jogos Rio 2016) 

R$  400.392,00 

0 
Em produção desde 

23/12/2015. 
- 

Projeto Colossus 
(Software) 

Desenvolvimento de solução de 
tecnologia para análise de fontes abertas 
na internet, para apoio às atividades de 
inteligência referentes aos jogos 
olímpicos. 

M1, M3 
R$ 2.100.000,00 
(TED nº 11/2016) 

0 

Entregas previstas 
para 31/05/2016, 

30/07/2016, 
31/08/2016, 
30/11/2016 e 
31/12/2016, 
incluindo 

transferência de 
conhecimento 

- 

Projeto Colossus Aquisição de equipamentos (servidores) 
M1, M3 R$ 715.960,00 0 04 (quatro) 

servidores 
recebidos em 

- 



Projetos Resultados Esperados 
Alinhamento com o 

PDTI quanto as 
Metas 

Valores Orçados 
Valores Despendidos 

até 31/12/15 
Prazos de 
Conclusão 

Observações 

(Servidores) para hospedagem do Projeto Colossus. 29/01/2016, em 
processo de 
recebimento 

Manutenção Sala 
Cofre 

Contratação de serviço de manutenção 
preventiva, corretiva e emergencial para 
as salas cofres e ambiente críticos dos 
CICCRs. 

M1, M2, M3 R$ 21.620.373,25 0 
Contratação, 
estimada para 
04/04/2016 

- 

Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Tecnologia da Informação - CGPTI e Coordenação Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças - CGPOF



h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas 
terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade. 

A SESGE/MJ, por se tratar de uma Secretaria provisória, 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). 

 

Gestão ambiental e sustentabilidade 

 

Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na 
contratação 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.  

 

Gestão de fundos e de programas 

 

Item não se aplica, pois a SESGE/MJ não faz gestão de fundos. 

 

 

Identificação e informações dos fundos na gestão da unidade 

 
Item não se aplica, pois a SESGE/MJ não faz gestão de fundos. 

 



CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE 

CONTROLE 

 

ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE. 

Por disposições regimentais, a SESGE/MJ possui na sua estrutura organizacional 

uma Assessoria de Acompanhamento e Avaliação - AAA para, dentre outras 

incumbências, 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.  

Dentre os fatores que impactam positivamente na adoção de providências para o 

cumprimento das deliberações dos órgãos de controle está a facilidade de comunicação 

entre as unidades administrativas da Secretaria e a compreensão, por parte do corpo 

técnico e dos dirigentes da SESGE/MJ, da importância em praticar os atos de gestão de 

acordo com as normas e diretrizes do Controle Interno e Externo da Administração 

Pública Federal. 

 

Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

 

Durante o exercício de 2015 foram expedidos pelo TCU três acórdãos destinados 

à Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE/MJ), conforme 

demonstrado a seguir: 

 

Quadro - Deliberações do TCU em 2015 

Acórdão nº 159/2015-Plenário 

Deliberações: 

9.2. com fulcro no art. 251 do RI/TCU, determinar ao Ministério da Justiça, por intermédio 

da Secretaria Executiva (SE/MJ) e da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 

Eventos (Sesge/MJ), que adote providências, no prazo de noventa dias, para interromper, no 

âmbito da Sesge/MJ, o pagamento de diárias em caráter não eventual, em desconformidade 

com o art. 58 da Lei 8.112/1990, atentando para o impedimento de conceder-se diárias, 

qualquer que seja o prazo, aos seguintes grupos: 

9.2.1. pessoas físicas oriundas da iniciativa privada, bem como servidores aposentados, como 

forma de retribuição pelos serviços prestados; 

9.2.2. servidores cedidos de quaisquer esferas para a Sesge/MJ, meramente pelo fato da 

cessão, pois esta altera o local de exercício do cedido e não se justifica a indenização; 

9.2.3. colaboradores eventuais à disposição da Sesge/MJ oriundos das esferas estadual, 

distrital e municipal, caso não haja deslocamento do servidor de sua sede originária e não se 

faça uso de previsão legal específica, a exemplo do que ocorre com a Força Nacional de 

Segurança Pública; 

9.2.4. servidores civis e militares dos estados e do Distrito Federal colocados à disposição da 

Força Nacional de Segurança Pública, quando a utilização do pessoal ocorrer para atuação 

em atividades de caráter meramente administrativo; e 



9.2.5. servidores federais na condição de colaboradores eventuais (Acórdão 505/2006- TCU- 

P Câmara), pois estes não estão incluídos no campo de abrangência do referido conceito. 

Providências adotadas: 

Após o evento da COPA do Mundo FIFA 2014, a SESGE/MJ iniciou o processo de desmobilização de 

seu efetivo que estava percebendo diárias. A desmobilização ocorreu de forma gradativa, com a 

substituição de colaboradores por servidores nomeados para ocupar as 100 Funções Comissionadas de 

Grandes Eventos – FCGE, instituídas pela Lei nº 13.020 de 06 de agosto de 2014. Em 10 de abril de 

2015, a SESGE/MJ já havia desmobilizado todos os servidores que se encontravam em missão 

temporária. 

Em 17/02/2016, o Tribunal de Contas da União publicou o Acórdão 207/2016-Plenário reconhecendo 

que a SESGE/MJ cumpriu integralmente, dentro do prazo definido, a determinação contida no 

Acórdão nº 159/2015 - TCU-Plenário, quanto à interrupção do pagamento de diárias em caráter não 

eventual. 

Acórdão nº 521/2015-Plenário 

Deliberações: 

1.9.1. determinar a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – 

Sesge/MJ 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: 

Com relação à determinação 9.3.1 do Acórdão 3451/201, a providência inicialmente adotada foi a 

criação do Grupo de Trabalho Grandes Eventos – Legado (GTGEL)”, 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. Dos trabalhos produzidos pelo GTGEL foram 

estudadas alternativas para chegar à melhor solução com vistas à destinação dos bens, o qual resultou 

na elaboração de minutas de Acordo de Cooperação Federativa e de Termos de Doação a serem 

firmados entre a União, por meio do Ministério da Justiça, da SESGE/MJ e da SENASP, e os Estados 

por meio de suas Secretarias de Segurança Pública e/ou Defesa Social. 

Atualmente, posição março de 2016, os Acordos de Cooperação Federativa já foram todos firmados 

entre o Ministério da Justiça e os Estados-sede da Copa do Mundo FIFA 2014.   

 

No que tange à determinação 9.3.2, quanto à destinação dos Centros Integrados de Comando e 

Controle Nacionais (principal - CICCN e alternativo - CICCNA), 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 até a sua extinção, após o qual o CICCN será 



mantido pela SENASP. Quanto à destinação do CICCNA do Rio de Janeiro, considerando a 

localização de suas instalações e a facilidade de gerenciamento, utilização e manutenção juntamente 

com o Centro Integrado de Comando e Controle Regional do Rio de Janeiro a proposta é que a sua 

transferência seja feita ao Estado do Rio de Janeiro, após a realização dos Jogos Rio 2016. 

 

Acórdão nº 4586/2015-1ª Câmara 

Deliberações: 

Informar à Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos: 

sobre a inaplicabilidade do Acórdão 1047/2014 – TCU – 1ª Câmara àquela Secretaria, em 

face do disposto na Lei 13.020/2014, art. 2º, §3º, bem como no Decreto 4.050/2001, art. 6º, 

parágrafo único; e em encaminhar cópia do presente acórdão e da instrução (peça 27) à 

Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, ao 

Gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal, à Polícia Civil, à Polícia Militar e ao 

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos. 

Providências adotadas: 

Preliminarmente, cabe esclarecer que o Acórdão 1047/2014 – TCU – 1ª Câmara se refere à 

determinação à Polícia Militar do DF quanto ao ressarcimento dos valores remuneratórios oriundos do 

Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF nos casos de servidores cedidos à União, a qual 

causaria impacto à força de trabalho da SESGE/MJ, tendo em vista a possibilidade de reversão dos 

policiais cedidos aos quadros da PMDF.  

Nesse contexto, o Acórdão nº 4586/2015-1ª Câmara teve o condão de esclarecer a inaplicabilidade do 

Acórdão 1047/2014 – TCU – 1ª Câmara à SESGE/MJ. 

Desta feita, a deliberação do Acórdão nº 4586/2015-1ª Câmara não resultou em providências por parte 

desta Secretaria. 

 

Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 

Por intermédio do Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201503477 - 

Exercício 2014, a Controladoria-Geral da União formulou as seguintes recomendações 

dirigidas à SESGE/MJ: 

 

Quadro – Recomendações da CGU para o exercício 2015 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO  

O Sistema Integrador, o Gerenciador de Eventos e o de Atendimento e Despacho, adquiridos 

pela SESGE/MJ e fornecidos aos CICCR´s, não são utilizados. 

Recomendações: 

Recomendação 1: Oferecer suporte aos estados, avaliando a forma e momento mais 

adequados, a fim de que adequem os sistemas de informática às suas necessidades regionais, 

de forma a cumprir os objetivos do legado. 

Providências adotadas: 

Visando oferecer suporte e manutenção dos sistemas adquiridos pela Secretaria e fornecidos aos 

CICCR´s, de forma a cumprir os objetivos do legado, a SESGE/MJ está trabalhando em diversas 

iniciativas, dentre as quais vale destacar: 



• Projeto “Service Desk”: encontra-se em andamento contratação de empresa para prestação de 

serviços técnicos continuados na área de Tecnologia da Informação, de suporte técnico a usuários 

(Service Desk) e de sustentação da infraestrutura dos Centros Integradores de Comando e Controle 

Nacional e Regionais. Participaram do processo de planejamento da contratação representantes de 

todos os Estados envolvidos, a fim de validar a necessidade de cada Unidade da Federação. 

Atualmente, posição março de 2016, o processo está sob análise da consultoria jurídica do Ministério 

da Justiça e tem previsão de contratação e início da prestação dos serviços em maio de 2016. 

• Projeto “Anexo K”: contratado, em março de 2016, fornecedor para desenvolver melhorias 

operacionais e incluir novas funcionalidades no Sistema Gerenciador de Eventos (Anexo K). As 

melhorias propostas visam adequar o sistema, dimensionado inicialmente para as necessidades da 

Operação Copa do Mundo 2014, para que possa ser utilizado nas operações de segurança dos Jogos 

Olímpicos e ainda para atividades regulares de segurança pública, constituindo assim como legado à 

segurança pública estadual. A previsão de conclusão do desenvolvimento das melhorias no sistema é 

30 de maio de 2016. 

• Projeto “Capacitação PSI”: encontra-se em fase de planejamento, com previsão de realização 

dos cursos entre junho e julho de 2016, nova capacitação para utilização do Sistema Integrado - PSI e 

seus subsistemas, implantados no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional e nos Centros 

Integrados de Comando e Controle Regionais - CICCRs, a fim de oferecer aos servidores que atuarão 

nos Jogos Rio 2016 a habilitação necessária à plena utilização das ferramentas adquiridas pela 

SESGE/MJ. 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO  

O treinamento para utilização dos sistemas não foi adequado e nem suficiente. 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar treinamentos aos estados, de acordo com as suas necessidades e 

peculiaridades, avaliando a forma e momento mais adequados. 

Providências adotadas: 

Para assegurar o grau de conhecimento técnico da solução Projeto Sistema Integrado – PSI e garantir a 

sua utilização eficaz no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN/DF) e nos Centros 

Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCR/s), de Estados que sediarão o futebol olímpico 

(AM, BA, DF, MG e SP), a SESGE/MJ está trabalhando no projeto "Capacitação PSI". Os 

treinamentos terão foco operacional e administrativo em sistemas: Sistema de dispositivos móveis, 

Sistema Integrador, Solução de Atendimento e Despacho, Solução de Gerenciamento de Eventos, 

Solução de Inteligência e Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

Adicionalmente, foi firmada parceria com a Academia da Polícia Federal, por meio do Termo de 

Execução Descentralizada nº 14, de 16 de fevereiro de 2016, visando à elaboração e à transposição de 

conteúdos, no sistema de ensino a distância, para fornecimento de cursos e fóruns on-line, estruturados 

preliminarmente pela SESGE/MJ, incluindo os temas SICC, PSI, Operação, entre outros.  

Serão oferecidas inicialmente 350 vagas e o início dos cursos está previsto para abril de 2016. Os 

cursos têm como público alvo servidores dos Estados que participarão dos Jogos Rio 2016, bem como 

dos Estados que participaram da Copa FIFA 2014 e possuem Centros Integrados de Comando e 

Controle Regionais. 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO  

Falta de manutenção adequada de bens que operam em conjunto com os CICCRs, bem como de 

treinamento suficiente para as forças estaduais. 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar treinamentos relativos à operação e manutenção dos bens, 



avaliados nessa auditoria, doados aos estados, de forma a possibilitar a correta operação e 

manutenção pelos entes federados, avaliando a forma e momento mais adequados. 

Providências adotadas: 

A SESGE/MJ possui projetos de contratação de novos treinamentos para operação da Delegacia 

Móvel, dos Centros Integrados de Comando e Controle Móveis, da Plataforma de Observação Elevada, 

do Sistema de Imageamento Aerotransportado, do Antibomba RaioX  e do Robô Antibomba. 

Atualmente, posição março de 2016, já foram contratadas empresas para capacitação no Sistema de 

Imageamento Aerotransportado e no Robô Antibomba, cujos cursos estão previstos para realização 

entre os meses de abril e maio de 2016.  Os demais estão em fase de licitação, com previsão para 

realização do processo licitatório até abril de 2016. 

 

Quadro – Recomendações da CGU pendentes de outros exercícios 

1.1.3.1. CONSTATAÇÃO – (Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201306071) 

A unidade não elaborou os documentos referentes à gestão da Tecnologia da Informação, a 

saber: Plano Diretor da Tecnologia da Informação (PDTI), Política de Segurança da Informação 

e Comunicações (POSIC) e a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS). 

Recomendações: 

Recomendação 1: 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). 

Providências adotadas: 

Foi elaborado e aprovado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da SESGE/MJ para o 

período 2014/2017 por meio da Portaria nº 340, de 08/12/2014. 

Com relação à Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS), esta não se aplica, vez que a 

Secretaria não desenvolve sistemas. 

No que tange à Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC), a SESGE/MJ, por ser 

uma Secretaria temporária do Ministério da Justiça, não desenvolveu normativo próprio. Ela observa a 

Política de Segurança da Informação do MJ. 

 

  



Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário  

Não houve casos de danos ao erário no exercício de 2015 na SESGE/MJ. 

 

Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com 

o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 

Art. 5
o
  Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações 

terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, 

ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade 

da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao 

fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação 

de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a 

estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo 

quando presentes relevantes razões de interesse público e 

mediante prévia justificativa da autoridade competente, 

devidamente publicada. (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) 

 

A SESGE/MJ na formalização dos procedimentos de contratação cumpre o 

estabelecido no artigo 5º da Lei nº 8.666, de 1993, adotando no processo licitatório e 

nas demais formas de contratação a expressão monetária da moeda corrente nacional.  

Esta Secretaria não possui regulamento próprio de licitações e contratos e desta 

forma em seus atos referentes a contratações segue atentamente a Lei Geral de 

Licitações e Contratos, as instruções Normativas da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação - SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

– MP, observando ainda as orientações dos órgãos de controle da Administração 

Pública Federal. 

Cumpre informar que a SESGE/MJ expõe claramente o cronograma de 

pagamento e suas respectivas condições, o qual varia no caso concreto, pois os objetos 

das contratações podem ser múltiplos, como serviços continuados, fornecimento 

parcelado, aquisição de entrega única, dentre outros. Tais condições e regras são 

estabelecidas em Edital nos casos precedidos de licitações, de forma a conceder 

publicidade a todas as nuanças referentes ao pagamento. Nos casos de contratações 

diretas, são chancelados no Termo de Referência e no Contrato, tendo em vista que as 

condições de pagamento são de conhecimento prévio das partes (antes da formalização 

das contratações). A SESGE/MJ adota em suas contratações os modelos de Edital, 

Termo de Referência e Contrato disponibilizados pela Advocacia-Geral da União, em 

http://www.agu.gov.br, os quais são atualizados frequentemente com vistas ao 

atendimento dos normativos legais que regem a matéria. 

 

 

  

http://www.agu.gov.br/


Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas 

beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento 

 

A desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 

e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012 - Plano Brasil Maior, foi tema de orientação da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG pelo do sítio comprasnet.gov.br, por 

intermédio do Sistema SIASG, conforme mensagens de número 080337 a 080339,  

estabelecendo linhas gerais dos procedimento de revisão, bem como de considerações 

procedimentais dos Acórdão nº 2859/2013 - Plenário e Acórdão nº 1212/2014-TCU - 

Plenário, ambos do Tribunal de Contas da União - TCU. 

As orientações têm incidência sobre os seguintes contratos:  

a) Contratos vigentes e com planilhas de custos, com dedicação 

exclusiva de mão de obra; 

b) Contratos vigentes e sem planilhas de custos, com dedicação 

exclusiva de mão de obra, ou seja, contratos cuja unidade de medida 

seja por produtos ou resultados; 

c) Contratos vigentes que envolvam atividades desoneradas e não 

desoneradas; 

d) Contratos encerrados. 

 

Desta feita, temos que as orientações foram feitas no sentido de que fosse 

realizada a revisão dos contratos de prestação de serviços firmados com empresas 

beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, mediante alteração das planilhas 

de custo, atentando para os efeitos retroativos às datas de início da desoneração. 

Entretanto, esta SESGE/MJ não realizou contratos de prestação de serviço com 

empresas beneficiadas com a desoneração, haja vista a pontualidade e singularidade de 

suas contratações com foco na Segurança Pública dos Grandes Eventos.   

 

  



Informações sobre ações de publicidade e propaganda 

 

Quadro – Despesas com publicidade 

Publicidade 
Programa/Ação 

orçamentária 

Valores empenhados Valores pagos 

Institucional - - - 

Legal 2112/2000 20.833,33 340,20 

Mercadológica - - - 

Utilidade pública - - - 

Fonte: SIAFI 

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/MJ, 

com o objetivo de promover a transparência e atender a prescrições legais.  

 



 

NO RELATÓRIO DE GESTÃO DA 

SESGE/MJ NÃO HÁ ANEXO NEM 

APÊNDICE 


