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2 - APRESENTAÇÃO 

 

Este é o Relatório de Gestão que compõe o processo anual de contas do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) e trata dos atos e fatos de gestão 

realizados no exercício 2015, elaborado pela Casa Militar da Presidência da República, conforme 

disposto no art. 7º, inciso I, do Decreto nº 8.577/2015. 

Em uma análise da atuação do GSI/PR diante do cenário nacional em 2015, pode-se dizer 

que houve o reconhecimento, mais uma vez, da importância do processo de planejamento e do 

alinhamento dos objetivos com as demandas oriundas de sua missão institucional, bem como que o 

órgão buscou adequação dos procedimentos internos de gestão, permitindo agir de maneira efetiva, 

rápida e tempestiva. 

Dentre as competências do GSI/PR, cita-se a assistência à Presidente da República no 

desempenho de suas atribuições, a prevenção, bem como a articulação do gerenciamento de crises, 

o assessoramento pessoal em assuntos militares e de segurança, e a coordenação das atividades de 

Inteligência Federal e de Segurança da Informação e das Comunicações. 

O GSI/PR exercia, ainda, as atividades de Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa 

Nacional, de Presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de 

Governo, e de órgão central do Sistema de Proteção do Programa Nuclear Brasileiro. 

 Este Relatório de Gestão encontra-se estruturado de acordo com o previsto na Portaria TCU 

nº 321, de 30 de novembro de 2015 e contém as informações previstas no Anexo II da Decisão 

Normativa TCU nº 146/2015. 



3. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 
 
3.1. Identificação da Unidade 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Presidência da República Código SIORG: 26 

Identificação da Unidade Prestadora de Contas 

Denominação Completa: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

Denominação Abreviada: GSI/PR 

Código SIORG: 27 Código na LOA: 20101 Código SIAFI: 110322 

Natureza Jurídica: Órgão Público CNPJ: 09.399.736/0001-59 

Principal Atividade: Administração Pública em Geral Código CNAE: 8411-6/00 

Telefones/Fax de Contato: (61)3411-4246 (61) 3411-3188 (61) 3411-3427 

Endereço Eletrônico: dges@presidencia.gov.br 

Página na Internet: http://www.gsi.gov.br 
Endereço Postal: Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, Anexo II, sala 202, Brasília - DF, CEP: 
70150-900. 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e à estrutura da Unidade Prestadora de Contas 
- Portaria nº 56, de 5 de novembro de 2009 (Regimento Interno do GSI/PR); 
- Portaria nº 37, de 4 de junho de 2012 (Regime Especial de Suprimento de Fundos); 
- Decreto nº 8.577, de 26 de novembro de 2015. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Prestadora de Contas 
Segurança da Informação e Comunicações (SIC): 
1) Livro Verde da Segurança Cibernética no Brasil; 
2) Diretrizes para gestão de mudanças nos aspectos relativos à segurança da informação e comunicações nos Órgãos e 
Entidades da Administração Pública Federal; 
3) Diretrizes para avaliação de conformidade nos aspectos relativos à segurança da informação e comunicações; 

4) Gestão de Equipe de Tratamento e Respostas a Incidentes em Redes Computacionais (ETIR): Diretrizes para 
gerenciamento de incidentes em redes computacionais nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal; 

5) Diretrizes para implementação de controles de acesso relativos à segurança da informação e comunicações;  
6) Diretrizes para elaboração de política de segurança da informação e comunicações nos Órgãos e Entidades da 
Administração Pública Federal; e 
7) Estratégia de Segurança da Informação e Comunicações e de Segurança Cibernética da Administração Pública 
Federal 2015-2018 Versão 1.0; 
Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON): 
1) Plano Geral de Atividades do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. 

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

110322 Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

00001 Tesouro Nacional 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

110322 00001 

Unidades Orçamentárias Relacionadas à Unidade Prestadora de Contas 

Código SIAFI Nome 

20101  Presidência da República 



3.2. Finalidade e Competências 

Em consonância com o art. 1º do Decreto 8.100, de 4 de setembro de 2013, compete ao 
GSI/PR - GSI/PR:  

I - assessorar direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas 
atribuições; 

II - prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises, em caso de grave e iminente 
ameaça à estabilidade institucional; 

III - realizar o assessoramento pessoal em assuntos militares e de segurança; 

IV - coordenar as atividades de inteligência federal e de segurança da informação; 

V - realizar a segurança pessoal do Presidente da República, do Vice-Presidente da 
República e de seus familiares e, quando determinado pelo Presidente da República, dos titulares 
dos órgãos essenciais da Presidência da República e de outras autoridades ou personalidades, 
assegurado o exercício do poder de polícia; 

VI - realizar a segurança dos palácios presidenciais e das residências do Presidente da 
República e do Vice-Presidente da República, assegurado o exercício do poder de polícia; 

VII - apoiar técnica e administrativamente o funcionamento do Conselho de Defesa 
Nacional - CDN; 

VIII - exercer as atividades de Secretaria-Executiva da Câmara de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, do Conselho de Governo; e 

IX - exercer as atividades de Órgão Central do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear 
Brasileiro. 

§ 1º Os locais onde o Presidente da República e o Vice-Presidente da República trabalham, 
residem, estejam ou venham a estar, e adjacências, são considerados áreas de segurança das 
referidas autoridades. 

§ 2º Compete ao GSI/PR realizar a proteção dos locais de que trata o § 1o, e coordenar a 
participação de outros órgãos na realização da segurança. 

 
3.3 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do GSI/PR 

- Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003;  
- Decreto nº 8.100, de 04 de setembro de 2013; 
- Medida Provisória nº 696, de 2 de outubro de 2015; e 

- Decreto nº 8.577, de 26 de novembro de 2015. 

 
3.4 Breve histórico  

O Gabinete de Segurança Institucional é originário do Estado-Maior do Governo Provisório 
do Presidente Getúlio Vargas (1930). Após eleição indireta realizada em 1934, o Governo foi 
efetivado e, em 1938, criou-se formalmente o Gabinete Militar da Presidência da República, por 
meio do Decreto-Lei nº 920. Em princípio, o órgão contava com o reduzido efetivo de um Oficial-
General e alguns militares da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro e tinha atribuições voltadas 
à preservação da segurança do Chefe de Estado e dos palácios, ao cerimonial militar e ao 
planejamento e a execução das viagens presidenciais. 

Posteriormente, em maio de 1974, a Lei nº 6.036 deu ao Chefe do Gabinete Militar a 
condição de Ministro de Estado. Entretanto, em abril de 1990, a Lei nº 8.028 extinguiu tal cargo e 
criou o de natureza especial de Chefe do Gabinete Militar. 



Em novembro de 1992, na transição entre os governos dos Presidentes Fernando Collor de 
Mello e Itamar Franco, o Gabinete Militar foi transformado em Casa Militar, cujo chefe passou 
novamente a ter status de Ministro de Estado. Por meio da Medida Provisória nº 1.911-10, editada 
em setembro de 1999, a Casa Militar foi transformada em Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República que, além de herdar a função de acompanhar e estudar temas relacionados 
à segurança nacional, também absorveu atribuições atinentes à Secretaria-Executiva do Conselho de 
Defesa Nacional. 

Em 1996, a Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Presidência da República, órgão 
responsável pela política de inteligência do Governo Federal, passou a fazer parte da estrutura da 
Casa Militar. Em dezembro de 1999, a SSI foi transformada em Agência Brasileira de Inteligência 
(ABIN). 

Em outubro de 2015, foi editada a Medida Provisória nº 696, que dispõe sobre a 
reorganização da Presidência da República. A referida MP transformou o GSI/PR em Casa Militar 
da Presidência da República (CMPR), retirou o status de ministério do órgão e alguns de seus 
encargos. 

 
3.5. Ambiente de atuação 

O Gabinete de Segurança Institucional era um dos órgãos essenciais da Presidência da 
República (PR) e a sua Unidade Gestora não era uma UG plena. Devido a isso, o GSI/PR dependia 
da estrutura de outros órgãos da PR para exercer as atividades de sua área de competência. 

Desta forma, no intuito de viabilizar licitações e contratos (aquisição de produtos e 
contratação de serviços), compra de passagens aéreas, pagamento de diárias, análises jurídicas e 
requisições de servidores civis, por exemplo, era preciso que os processos tramitassem pelos órgãos 
da Secretaria de Administração da antiga Secretaria-Geral da Presidência da República (SA/SG/PR) 
ou da Casa Civil (CC/PR). 

Tais fatos impediam, por exemplo, que os processos do GSI/PR obtivessem prioridade na 
tramitação, uma vez que as estruturas da SA/SG/PR e da CC/PR realizavam o mesmo tipo de 
análise para todos os demais órgãos essenciais da Presidência da República. 

Sendo assim, ainda que o GSI/PR possuísse um ambiente de atuação muito bem delimitado, 
tendo em vista a particularidade de suas competências – sem concorrentes no âmbito da PR -, a 
dependência supracitada influenciava no trâmite para geração de produtos e serviços desenvolvidos 
pela UPC. 

 



3.6. Organograma  

 

 Órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado 
 

 Órgãos específicos singulares 
 

 Órgãos descentralizados 
 

 Órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência: Agência Brasileira de 
Inteligência (ABIN) 
 

 As informações referentes às áreas ou subunidades estratégicas do GSI/PR encontram-se 
apresentadas no Anexo I - Quadro A.3.6 – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas.  

 
3.7. Macroprocessos finalísticos 

 Os macroprocessos finalísticos encontram-se apresentados no Anexo II - Quadro A.3.7 – 
Macroprocessos Finalísticos. 
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4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E 
OPERACIONAL  
  

4.1. Planejamento organizacional  
 

 O planejamento do GSI/PR tomou como base a concepção de que o órgão se estrutura sobre dois 
pilares distintos: segurança e produção de conhecimentos. Em torno desses, foram construídos os 
objetivos estratégicos descritos no item 4.1.2. a seguir, os quais buscam demonstrar a existência dessas 
duas áreas bem específicas de atuação:  uma relacionada à produção de conhecimentos para assessorar a 
Presidente da República no processo decisório nacional; e outra referente ao assessoramento à Presidente 
da República em assuntos militares e de segurança. A produção de conhecimentos engloba as atividades 
exercidas como órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), como órgão central do 
Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON), como Secretaria-Executiva do Conselho 
de Defesa Nacional (CDN), como Presidência da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
(CREDEN) do Conselho de Governo, e como órgão responsável pela implementação de ações de 
segurança da informação e comunicações no âmbito da administração pública federal. O assessoramento 
em assuntos militares e de segurança, por sua vez, tem seu foco em atividades para a segurança pessoal da 
Presidente da República, do Vice-Presidente, de seus respectivos familiares, e, por determinação 
presidencial, de outras autoridades ou personalidades, e das instalações oficiais, bem como no 
acompanhamento de documentos referentes ao emprego de militares, a exemplo de ações para Garantia 
da Lei e da Ordem (GLO).  

 Como estratégia para alcance de seus objetivos no exercício de 2015, em um cenário de 
contingenciamento de recursos orçamentário-financeiros, o GSI/PR priorizou a aplicação dos valores 
recebidos em ações diretamente relacionadas à Segurança Presidencial, em especial no que se refere ao 
pagamento de despesas relativas aos serviços de comissaria aérea e à aquisição de passagens e pagamento 
de diárias dos servidores responsáveis pela atividade. As ações para a produção de conhecimentos foram 
executadas mediante a realização de atividades para articulação do SISBIN, para realização do Exercício 
Geral de Emergência Nuclear, no âmbito do SIPRON, para a elaboração de atos no do Conselho de 
Defesa Nacional entre outros.  

Atividades de capacitação de servidores e projetos para adequação de instalações e de aquisição de 
bens e serviços foram prejudicados por insuficiência orçamentária-financeira. Cumpre ressaltar que o 
GSI/PR sofre com a deficiência de capacitação de pessoal em setores relacionados às atividades de 
tecnologia e segurança da informação, haja vista a especificidade da área, a qual exige atualização 
permanente de seus servidores. Apesar do contexto financeiro desfavorável, o GSI/PR realizou diversas 
atividades de capacitação na área de segurança, promovendo estágios de qualificação para agentes de 
segurança pessoal e de instalações, e formando condutores de veículos de segurança (CVS) e 
especialistas, armeiros e agentes de segurança de bagagem.  

 Para realizar suas competências institucionais, legais e normativas, o GSI/PR continuou a 
implementar, em 2015, o Mapa Estratégico GSI/PR 2013-2016, buscando maximizar resultados e mitigar 
potenciais riscos, conforme o quadro abaixo.  



 

 

MAPA ESTRATÉGICO GSI/PR 2013 – 2016 
 

MISSÃO 

Assessorar direta e imediatamente ao Presidente da 

República no desempenho de suas atribuições nas áreas de 

segurança e informações institucionais 

VISÃO 

Atender às demandas presidenciais relativas à prevenção e 

gerenciamento de crises, aos assuntos militares e de segurança, às atividades 

de inteligência e segurança da informação e à segurança pessoal, com 

oportunidade e, preferencialmente, de forma proativa. 

 

RESULTADOS 

 

 
 
 
 

PROCESSOS INTERNOS 
 

 

 

PESSOAS, RECURSOS e TECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 

PRINCÍPIOS: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

VALORES: competência, responsabilidade, profissionalismo, excelência, transparência, respeito e confiabilidade. 

Prevenir a 
ocorrência e 
articular o 

gerenciamento de 
crises 

Assessorar em 
assuntos 

militares e de 
segurança 

Coordenar as 
atividades de 

inteligência federal 
e de segurança da 

informação 

Realizar a 
segurança 

pessoal do PR, do 
VPR e das 
instalações 

Apoiar o 
Conselho 
de Defesa 
Nacional 

Secretariar a 
Câmara de 

Relações 
Exteriores e 

Defesa Nacional 

Ser Órgão Central 
do Sistema de 
Proteção ao 

Programa Nuclear 

Recursos suficientes 
para manutenção das 

atividades e 
modernização 

Assessorar 
direta e 

imediatamente 
ao Presidente 
da República 

Efetivo 
suficiente 

RH 
capacitado 

Pessoas 
motivadas 

Incentivo ao 
aperfeiçoamento 

Tecnologia da 
Informação 
atualizada 

Sistemas que 
suportem as 
necessidades  

Capacidade de 
modernização 

Gestão de 
 pessoas 

Gestão de 
recursos 
financeiro

Gestão de 
informações 

Gestão de TI 
Gestão de 
processos 



 

 

 

4.1.1. Descrição Sintética dos objetivos  
 

 Os objetivos estratégicos do GSI/PR originaram-se dos dois pilares balizadores das 
atividades da UPC e foram definidos a partir das competências estabelecidas no Decreto nº 
8.100/2013, que aprovou a estrutura regimental do GSI/PR. 

 Objetivo estratégico 1: Prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises, em caso 
de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional, a cargo da Secretaria de Acompanhamento 
e Articulação Institucional (SAAI) e da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN);  

 Objetivo estratégico 2: Assessorar o Presidente da República em assuntos militares e de 
segurança, a cargo da Secretaria de Coordenação e Assessoramento Militar (SCAM); 

 Objetivo estratégico 3:  Coordenar atividades de inteligência federal, a cargo da ABIN, e 
de segurança da informação, a cargo do Departamento de Segurança da Informação e 
Comunicações (DSIC) da Secretaria Executiva do GSI/PR; 

 Objetivo estratégico 4: Realizar atividades de segurança pessoal do Chefe de Estado, do 
Vice-Presidente da República e respectivos familiares, e, quando determinado pelo Presidente da 
República, dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e de outras autoridades 
ou personalidades, bem como atividades de segurança dos palácios presidenciais e das residências 
do Presidente e do Vice-Presidente da República, sob responsabilidade da Secretaria de Segurança 
Presidencial (SPR); 

 Objetivo estratégico 5: Realizar atividades permanentes, técnicas e de apoio administrativo 
necessárias ao exercício da competência de Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional 
(CDN) e de Presidência da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de 
Governo (CREDEN), sob responsabilidade da SAAI; 

 Objetivo estratégico 6: Exercer as atividades de Órgão Central do Sistema de Proteção ao 
Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON), sob responsabilidade da SAAI. 

 

 Para a prevenção da ocorrência e a articulação do gerenciamento em caso de crises, foram 
realizadas iniciativas no sentido de: 

1.a. acompanhamento das conjunturas nacional e internacional de interesse para o País e 
consolidar as informações na forma de documentos intitulados “Sínteses Diárias”;  

1.b. monitoramento dos cenários/pontos estratégicos de interesse para a estabilidade 
institucional, definidos no conjunto de temas e subtemas do Mosaico de Segurança Institucional, e 
alimentar o Sistema Georreferenciado de Monitoramento e Apoio à Decisão da Presidência da 
República - GeoPR; e 

1.c. antecipação dos fatos potencialmente geradores de crises e informar a Presidente da 
República como subsídio ao processo decisório.  

 1.d.  manutenção do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), cujo órgão central é a 
ABIN, e suas conexões externas, prontos a informar as ocorrências nacionais e internacionais de 
interesse para a manutenção da estabilidade institucional do País; 

1.e. manutenção do “Centro de Segurança Institucional”, dotado de recursos de 
comunicações e mídia que apoiem o acompanhamento de problemas e que permitam a articulação 
com outras instituições; 

1.f. disponibilidade de recursos humanos capacitados em qualquer área potencial de 
problemas que possam afetar a estabilidade institucional, e suficientes para que não haja solução de 
continuidade, em sistema de permanência/rodízio entre os servidores; 

1.g. participação em colegiados e grupos de trabalho visando alcançar uma eficiente 
articulação institucional com outras instituições da administração pública; 



 

 

 

1.h. incentivo à articulação entre os órgãos e entidades integrantes do Sistema Brasileiro de 
Inteligência (SISBIN) e participação em atividades de órgãos e entidades produtores oficiais de 
dados georreferenciados; e 

1.i. provisão da tecnologia necessária para manter disponíveis as ferramentas de análise, 
acompanhamento e apoio à decisão superior. 

 

 Para o assessoramento em assuntos militares e de segurança, foram realizadas iniciativas no 
sentido de: 

2.a. disponibilidade de recursos humanos capacitados e em permanente atualização para 
assessorar em assuntos militares e prover segurança pessoal e institucional; 

2.b. disponibilidade de meios atualizados de capacitação de recursos humanos e provimento 
de condições de segurança de autoridades e instituições; e 

2.c. motivação dos recursos humanos ao cumprimento da missão. 

 

 Para coordenar as atividades de inteligência federal e de segurança da informação, foram 
realizadas iniciativas no sentido de:  

3.a. formação de recursos humanos capacitados a produzir conhecimentos necessários ao 
gerenciamento dos assuntos de interesse para a manutenção da estabilidade institucional; 

3.b. manutenção de uma rede de agências capaz de cobrir todo o território nacional e 
proporcionar agilidade na troca de conhecimentos de interesse; 

3.c. integração das instituições que compõem o SISBIN de forma sinérgica para obter 
eficiência e eficácia no assessoramento do GSI/PR à Presidência da República; 

3.d. formação e manutenção de recursos humanos capacitados em gestão de segurança da 
informação e comunicações, segurança cibernética, credenciamento de segurança para tratamento 
da informação classificada e resposta a incidentes em redes computacionais do governo, com foco 
na proteção das infraestruturas e ativos de informação no âmbito da Administração Pública Federal 
(APF); 

3.e. implantação e atualização dos recursos tecnológicos e materiais necessários para o 
desenvolvimento das atividades de gestão de segurança da informação e comunicações, segurança 
cibernética, credenciamento de segurança para tratamento da informação classificada e resposta a 
incidentes em redes computacionais do governo; 

3.f. provisão de efetivos ajustados à necessidade institucional e ao pleno desenvolvimento 
das atividades de gestão de segurança da informação e comunicações, segurança cibernética, 
credenciamento de segurança para tratamento da informação classificada e resposta a incidentes em 
redes computacionais do governo; 

3.g. participação em fóruns, intercâmbios e missões nacionais e internacionais, com foco em 
gestão de segurança da informação e comunicações, segurança cibernética, credenciamento de 
segurança para tratamento da informação classificada e resposta a incidentes em redes 
computacionais do governo; e 

3.h. fomento e difusão da cultura de segurança da informação e comunicações no âmbito da 
Administração Pública Federal, normatizando e formando multiplicadores nas áreas de gestão de 
segurança da informação e comunicações, segurança cibernética, credenciamento de segurança para 
tratamento da informação classificada e resposta a incidentes em redes computacionais do governo. 

 

 Para realizar as atividades de segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da 
República e respectivos familiares, dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e 
de outras autoridades ou personalidades quando determinado pelo Presidente da República, bem 



 

 

 

como pela segurança dos palácios presidenciais e das residências do Presidente e do Vice-
Presidente da República, foram realizadas iniciativas no sentido de:  

4.a. provisão de efetivos ajustados às necessidades institucionais;  

4.b. aprimoramento da gestão do conhecimento;  

4.c. capacitação adequada dos servidores;  

4.d. aprimoramento da gestão da tecnologia da informação;  

4.e. alocação de recursos orçamentários para funcionamento e modernização; 

4.f. melhora das práticas de gestão de pessoas;  

4.g. aperfeiçoamento do Sistema de Capacitação de Agentes de Segurança Pessoal 
(SICASP);  

4.h. melhora do desempenho operacional;  

4.i. aperfeiçoamento e atualização tecnológica dos sistemas e dos recursos materiais 
empregados nas operações de Segurança Presidencial; 

4.j.intensificação do uso da Tecnologia da Informação (TI) nos processos de trabalho;  

4.k. aprimoramento da gestão de logística e garantia do suporte logístico às operações, 
capacitação e administração, com sustentabilidade.  

 

 Para realizar atividades relacionadas ao exercício das competências de Secretaria-Executiva 
do Conselho de Defesa Nacional (CDN) e de Presidência da Câmara de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional do Conselho de Governo (CREDEN), foram realizadas iniciativas no sentido de: 

5.a. disponibilidade de recursos humanos capacitados e atualizados para apoiar técnica e 
administrativamente as atividades da Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional; 

5.b. emissão de manifestações (atos) sobre a exploração de águas jurisdicionais brasileiras e 
da plataforma continental, e sobre questões quilombolas, ambientais, de pesquisa científica, dentre 
outros, mediante consulta aos membros do CDN; 

5.c. acompanhamento das conjunturas nacional e internacional para manter-se em condições 
de apoiar o Ministro-Chefe do GSI/PR, nos assuntos atinentes ao CDN e à CREDEN, para 
assessoramento à Presidente da República;  

5.d. motivação dos recursos humanos ao cumprimento da missão; 

 5.e. promoção da articulação das instituições envolvidas e o acompanhamento da 
implementação dos programas e ações estabelecidos no âmbito do Comitê Executivo da 
CREDEN;e 

5.f. promoção à criação de grupos técnicos com a finalidade de desenvolver ações 
específicas necessárias à implementação das decisões da CREDEN. 

 

 Para exercer as atividades de órgão central do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear 
Brasileiro, foram realizadas iniciativas no sentido de: 

6.a. formação de recursos humanos capacitados a produzir conhecimentos necessários ao 
gerenciamento dos assuntos de interesse para a manutenção das atividades de órgão central do 
Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro; 

6.b acompanhamento das conjunturas nacional e internacional relacionadas às competências 
do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro; 

6.c. realização de reuniões de coordenação das atividades afetas ao Sistema de Proteção ao 
Programa Nuclear Brasileiro; 



 

 

 

6.d. realização de exercícios necessários ao gerenciamento de riscos no âmbito do Sistema 
de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro; e 

6.e. acompanhamento das atividades críticas afetas ao Sistema de Proteção ao Programa 
Nuclear Brasileiro. 

 

Os objetivos estratégicos elencados nos itens 5 e 6 acima possuem vinculação a dois 
Programas Temáticos do Plano Plurianual – PPA 2012-2105. O exercício da competência de 
Secretaria-Executiva do CDN impacta uma iniciativa do Programa Integração Sul-Americana, a 
cargo do Ministério da Integração Nacional, enquanto atividades realizadas pelo GSI/PR como 
órgão central do SIPRON visam atingir duas metas do Programa Política Nuclear, sob 
responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Os resultados 
alcançados em 2015 encontram-se descritos no item 4.3.1 deste Relatório de Gestão. Cabe ressaltar 
que, em 2015, foi possível incluir, também, de forma transversal, durante as reuniões para 
elaboração de programas do PPA 2016-2019, a temática da segurança da informação e 
comunicações – SIC, expressa no supracitado objetivo estratégico 3.  

 

Objetivo Estratégico 1 

Prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises, em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional 

Subunidades estratégicas responsáveis: 
- Secretaria de Acompanhamento e Articulação Institucional (SAAI)  

- Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

Macroprocesso finalístico relacionado: 

Produção de conhecimentos destinados a assessorar a Presidente da República no processo decisório governamental 

Indicador de desempenho: 

Número de informes elaborados para compor a Síntese entregue à Exma. Sra. Presidenta da República 

Vinculação ao PPA 2012-2015: Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República – 2101 

 

Objetivo Estratégico 2 

Assessorar o Presidente da República em assuntos militares e de segurança  

Subunidade estratégica responsável: 

Secretaria de Coordenação e Assessoramento Militar (SCAM) 

Macroprocessos finalísticos relacionados: 

- Gestão das viagens presidenciais e dos eventos externos ao Palácio do Planalto; 

- Cerimonial Militar no Palácio do Planalto; 

- Gestão documental para autorização do emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem (Lei nº 9.649/1988 e Decreto nº 
3.897/2001). 

Indicadores de desempenho: 

Não definidos 

Vinculação ao PPA 2012-2015: Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República – 2101 

 
  



 

 

 

 

Objetivo Estratégico 3 

Coordenar atividades de inteligência federal e de segurança da informação 

Subunidades estratégicas responsáveis: 

- ABIN (Inteligência Federal) – Relatório de Gestão próprio da Agência 

- Departamento de Segurança da Informação e Comunicações (DSIC) da Secretaria Executiva do GSI/PR (Segurança da Informação) 

Macroprocessos finalísticos relacionados: 

- Gestão da segurança da informação e comunicações, da segurança cibernética e da segurança das infraestruturas críticas da 
informação, no âmbito da competência do GSI/PR; 

- Certificação para tratamento de informação classificada, normatização do tratamento da informação sigilosa no âmbito da 
Administração Pública Federal e acordos internacionais para salvaguarda de informações classificadas; 

- Tratamento de Incidentes em Redes Computacionais. 

Indicadores de desempenho: 
- Reuniões estratégicas para promoção de soluções de problemas críticos no âmbito do Comitê Gestor de Segurança da Informação 
(CGSI); 

- Oficinas para articulação e difusão das diretrizes estratégicas de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações (SIC) 
estabelecidas no âmbito da APF; 

- Visitas de orientação técnicas aos órgãos e entidades da APF; 

- Tratamento de Incidentes de segurança em redes de computadores da Administração Pública Federal resolvidos; 

- Participação em eventos promovidos pelo CTIR Gov. 

Vinculação ao PPA 2012-2015: Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República – 2101 

 

Objetivo Estratégico 4 

Realizar atividades de segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República e respectivos familiares, e, quando 
determinado pelo Presidente da República, dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e de outras autoridades ou 
personalidades, bem como atividades de segurança dos palácios presidenciais e das residências do Presidente e do Vice-Presidente da 
República 

Subunidade estratégica responsável: 

Secretaria de Segurança Presidencial (SPR) 

Macroprocessos finalísticos relacionados 
- Segurança pessoal do Chefe de Estado e do Vice-Presidente da República; 

- Segurança de Instalações. 

Indicador de desempenho 

- Eventos/viagens das autoridades presidenciais conduzidos pela SPR sem incidentes de segurança que impeçam ou prejudiquem o 
seu andamento; 

- Missões de segurança de instalações presidenciais conduzidas pela SPR sem incidentes de segurança 

Vinculação ao PPA 2012-2015: Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República – 2101 

 
  



 

 

 

 

Objetivo Estratégico 5 

Realizar atividades permanentes, técnicas e de apoio administrativo necessárias ao exercício da competência de Secretaria-Executiva 
do Conselho de Defesa Nacional (CDN) e de Presidência da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de 
Governo (CREDEN) 

Subunidades estratégicas responsáveis: 

Secretaria de Acompanhamento e Articulação Institucional (SAAI)  

Macroprocesso finalístico relacionado 

Realização das atividades necessárias ao exercício da competência de Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional (CDN) e 
de Presidência da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDEN) do Conselho de Governo 

Indicador de desempenho 

Número de Atos de Assentimento ou Anuência Prévios publicados em Diário Oficial da União (DOU), no âmbito da competência do 
Conselho de Defesa Nacional (CDN) 

Vinculação ao PPA 2012-2015:  
- Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República – 2101 – 

- Programa Temático Integração Sul-Americana – 2043, Objetivo 0765, Iniciativa 031J 

 

Objetivo Estratégico 6 

Exercer as atividades de Órgão Central do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON) 

Subunidade estratégica responsável: 

Secretaria de Acompanhamento e Articulação Institucional (SAAI) 

Macroprocesso finalístico relacionado 

- Coordenação das atividades do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON), no âmbito da competência do 
GSI/PR como órgão central do sistema.  

Indicadores de desempenho 
- Número de reuniões dos Comitês e da Comissão que fazem parte da estrutura do SIPRON (COPRON, COPREN/RES, 
COPREN/AR e CASLON) 

- Número de Exercícios Gerais e Parciais de Resposta a Emergência Nuclear e de Exercícios de Comunicação de Emergências 
Nucleares 

Vinculação ao PPA 2012-2015:  

- Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República – 2101  

- Programa Temático Política Nuclear – 2059, Objetivo 0573 

 

4.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico 
 
 O Mapa Estratégico do GSI/PR 2013-2016 apresentado no item 4.1 acima manteve-se em 
plena execução até a edição da Medida Provisória nº 696, de 2 de outubro de 2015, que transformou 
o GSI/PR em Casa Militar da Presidência da República (CMPR), tendo sido herdadas as 
competências relacionadas ao assessoramento em assuntos militares e de segurança, e as referentes 
à Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional (CDN), englobando a proteção ao 
Programa Nuclear Brasileiro e a segurança da informação e comunicações – SIC no âmbito da 
administração pública federal. As ações atinentes à produção de conhecimentos para prevenção e 
eventual gerenciamento de crises e para articulação do SISBIN, a alimentação do sistema GeoPR e 
a atualização do Mosaico de Segurança Institucional foram transferidas para a Secretaria de 
Governo da Presidência da República, que absorveu a estrutura da Agência Brasileira de 
Inteligência (ABIN). As atividades afetas à Presidência da Câmara de Relações Exteriores e Defesa 



 

 

 

Nacional (CREDEN) do Conselho de Governo foram interrompidas por lacuna jurídica e o assunto 
encontra-se em análise para possível retomada dos grupos de trabalho.  Em 17 de dezembro de 
2015, entrou em vigor o Decreto nº 8.577, de 26 de novembro de 2015, que aprovou a estrutura 
regimental da nova Casa Militar da Presidência da República (CMPR). 

 
4.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos  
 
 Os objetivos estratégicos do GSI/PR originaram-se dos dois pilares balizadores das 
atividades da UPC, quais sejam, produção de conhecimentos e segurança, tendo sido construídos a 
partir das competências estabelecidas no Decreto nº 8.100/2013, que aprovou a estrutura regimental 
do GSI/PR. 

Ações desenvolvidas no âmbito dos objetivos estratégicos da UPC referentes à Secretaria-
Executiva do Conselho de Defesa Nacional (SE-CDN) e ao órgão central do Sistema de Proteção ao 
Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON) possuem vinculação a dois Programas Temáticos do Plano 
Plurianual – PPA 2012-2105. O exercício da competência de Secretaria-Executiva do CDN impacta 
uma iniciativa do Programa Integração Sul-Americana, a cargo do Ministério da Integração 
Nacional, enquanto atividades realizadas pelo GSI/PR como órgão central do SIPRON visam 
atingir duas metas do Programa Política Nuclear, sob responsabilidade do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI). Os resultados alcançados em 2015 encontram-se descritos no item 
4.3.1 deste Relatório de Gestão.  

 
4.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos  
 
 As subunidades do GSI/PR realizam o monitoramento da execução dos objetivos 
estratégicos sob sua responsabilidade, e dos respectivos resultados alcançados, por meio de 
avaliações periódicas estabelecidas em seus planos de gestão.  

 

4.3. Desempenho Orçamentário  
 
4.3.1. Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados 
  
 O GSI/PR participa do PPA 2012-2015, de forma indireta, ou seja, não como órgão 
responsável, nos Programas Temáticos Política Nuclear - 2059 e Integração Sul-Americana – 2043. 
Ações são desenvolvidas para o atingimento dos seguintes objetivos:  

 

Programa Temático Política Nuclear - 2059 

Objetivo 0573 – Aprimorar as atividades de proteção ao programa nuclear e o atendimento a 
emergências radiológicas e nucleares. 

Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  

Metas 2012-2015 

 - Aprimorar a metodologia e aumentar a frequência dos exercícios de emergência de forma a 
manter o elevado grau de segurança das instalações nucleares do país. 

- Modernizar o Centro Nacional para o Gerenciamento de uma Situação de Emergência Nuclear 
(CNAGEN).  



 

 

 

Subunidade do GSI/PR encarregada: Coordenação-Geral do Sistema de Proteção ao Programa 
Nuclear Brasileiro da Secretaria de Acompanhamento e Articulação Institucional do GSI/PR – CG-
Sipron/SAAI.  

Resultados Alcançados em 2015: 

O ano de 2015 foi profícuo em realizações no âmbito do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear 
Brasileiro (Sipron), que é o responsável pela segurança das atividades nucleares brasileiras. Entre as 
ações ocorridas, destaca-se a realização do maior exercício de emergência em centrais nucleares 
realizado no País, com a participação de mais de 1000 (mil) profissionais pertencentes a 60 
(sessenta) instituições diferentes, que comprovou o elevado grau de coordenação e conhecimento 
técnico para enfrentar situações imprevistas.  

Realizou-se, também, em 2015, um exercício de emergência no transporte de material nuclear no 
qual foram aprimoradas técnicas e métodos para esse tipo de situação. Além disso, foi dada 
continuidade à modernização do Centro Nacional de Gerenciamento de Emergências Nucleares 
(CNAGEN) com a aquisição de equipamentos para o aprimoramento da comunicação com os 
demais centros de resposta do Sipron.  

Quanto ao aprimoramento metodológico, deu-se continuidade ao desenvolvimento de software para 
a geração de cenários e avaliação dos exercícios de emergência nuclear, com a operacionalização do 
seu primeiro protótipo. É entendimento do Sipron que o desenvolvimento contínuo de 
conhecimentos é uma das melhores maneiras de manter o Programa Nuclear Brasileiro seguro e em 
plenas condições de atender a população brasileira, seja no campo da geração elétrica, seja nos 
demais campos da energia nuclear. 

Programa Temático Integração Sul-Americana – 2043 

Objetivo 0765 – Estimular o desenvolvimento socioeconômico e a integração das regiões inseridas 
na Faixa de Fronteira, por meio de políticas públicas que tenham em conta sua singularidade e seu 
caráter estratégico para a integração regional sul-americana, com vistas a reduzir a vulnerabilidade 
das populações fronteiriças, sobretudo no fomento a micro, pequenos e médios empreendimentos e 
na promoção do acesso a políticas sociais.  

Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional  

Iniciativa 031J – Estudos e análises para fortalecimento do caráter estratégico da faixa de fronteira  

Subunidade do GSI/PR encarregada: Coordenação-Geral da Secretaria-Executiva do Conselho de 
Defesa Nacional da Secretaria de Acompanhamento e Articulação Institucional do GSI/PR – CG-
SE/CDN/SAAI.  

Resultados alcançados em 2015: 

O Conselho de Defesa Nacional (CDN) atua, de maneira subsidiária, na promoção da integração e 
do desenvolvimento dos municípios da faixa de fronteira. Em 2015, houve a concessão de 164 
(cento e sessenta quatro) atos de anuência e assentimento prévios no âmbito da Secretaria-Executiva 
do Conselho de Defesa Nacional, para autorizar a realização de atividades de exploração mineral, 
radiodifusão, construção de aeródromos, regularização fundiária e pesquisas científicas na faixa de 
fronteira, buscando atender aos anseios da comunidade fronteiriça, sem comprometimento da 
segurança nacional. Elaboraram-se, também, 38 (trinta e oito) manifestações do Conselho de Defesa 
Nacional, por meio de notas e pareceres de sua Secretaria-Executiva acerca de outros temas de sua 
área de competência.  

  



 

 

 

4.3.2. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade 
da unidade 

 
Quadro A.4.3.2 – Ações de Responsabilidade da UJ – OFSS (Ação 2B27) 

Identificação da Ação 

Código 2B27           Tipo: Atividade 

Título  Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro - SIPRON 

Iniciativa 
 027V - Modernização da infraestrutura, dos procedimentos, da capacitação e do sistema 
normativo do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON). 

Objetivo 
Aprimorar as atividades de proteção ao programa nuclear e o atendimento     Código:0573          
a emergências radiológicas e nucleares 

Programa Política Nuclear -  Código: 2059                  Tipo: Atividade 

Unidade Orçamentária  20101 – Presidência da República 

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

Lei Orçamentária 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

970.000,00 970.000,00 871.182,19 623.311,78 359.092,46 264.219,32  

 

247.870,41  

 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

- Aprimorar a metodologia e aumentar a frequência 
dos exercícios de emergência de forma a manter o 
elevado grau de segurança das instalações 
nucleares do país; 

- Modernizar o Centro Nacional para o 
Gerenciamento de uma Situação de Emergência 
Nuclear (CNAGEN). 

Unidade 1 0 1 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2015 

Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

175.495,29 175.495,29 0,00 - Aprimorar a metodologia e 
aumentar a frequência dos 
exercícios de emergência de 
forma a manter o elevado grau 
de segurança das instalações 
nucleares do país; 

- Modernizar o Centro 
Nacional para o 
Gerenciamento de uma 
Situação de Emergência 
Nuclear (CNAGEN). 

Unidade  1 

Fonte: Tesouro Gerencial 



 

 

 

 

 

Quadro A.5.2.1.2 – Ações de Responsabilidade da UJ – OFSS (Ação 4693) 

Identificação da Ação 

Código 4693          Tipo: Atividade 

Título 

Segurança institucional do Presidente da República e do Vice-presidente da República, 

respectivos familiares e outras autoridades 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República   Código: 2101  Tipo: 
Atividade 

Unidade Orçamentária  20101 – Presidência da República 

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

Lei Orçamentária 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

26.270.820,00 24.270.820,00 20.934.288,20 13.743.632,99 13.721.902,41 285.949,90 
 

7.438.525,62 
 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Segurança Presidencial Unidade 1 0 1 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2015 

Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

5.761.433,76 4.607.101,69 
 

1.132.482,96 
 

Segurança Presidencial 
Unidade  1 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 
4.3.3 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário (análise crítica) 

 

Conforme descrito no item 3.5 deste relatório, o Gabinete de Segurança Institucional era um 
dos órgãos essenciais da Presidência da República (PR) e sua Unidade Gestora não era uma UG 
plena. Devido a isso, o GSI/PR dependia da estrutura de outros órgãos da PR para exercer as 
atividades de sua área de competência. 

Desta forma, no intuito de viabilizar licitações e contratos para aquisição de produtos e 
contratação de serviços era preciso que os processos tramitassem pelas diversas unidades da 
Secretaria de Administração da antiga Secretaria-Geral da Presidência da República (SA/SG/PR). 

Tais fatos impediam, por exemplo, que os processos do GSI/PR obtivessem prioridade na 
tramitação, uma vez que a estrutura da SA/SG/PR realizava o mesmo tipo de análise para todos os 
demais órgãos essenciais da Presidência da República. 

 



 

 

 

4.3.4 Execução descentralizada com transferência de recursos 
 

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

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

CNPJ: 09.399.736/0001-59 

UG/GESTÃO: 110322/00001 

Modalidade 

Quantidade de Instrumentos 
Celebrados em Cada 

Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do 
ano de Celebração do Instrumento (em R$ 1,00) 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Contratos de Repasse 2 4 4 692.411,59 2.311.385,49 3.781.080,58 

Totais 2 4 4 692.411,59 2.311.385,49 3.781.080,58 

Fonte: SIAFI 

 

Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de 
cooperação e de contratos de repasse. 

Unidade Concedente 

Nome: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

UG/GESTÃO: 110322/00001 

Exercício 
da 

Prestação 
das Contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Contratos de repasse (em R$ 1,00) 

Exercício 
do relatório 
de gestão 

Contas Prestadas 
Quantidade 1 

Montante Repassado 8.578,05 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 20 

Montante Repassado 683.833,54 

Exercícios 
anteriores 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 17 

Montante Repassado 7.165.218,49 

Fonte: SIAFI 
 

 
  



 

 

 

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

  

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

UG/GESTÃO: 110322/00001 

Contas apresentadas ao repassador no exercício de 
referência do relatório de gestão 

Instrumentos 

Contratos de repasse (Valores em R$ 1,00) 

Contas analisadas 

Quantidade aprovada 1 

Quantidade reprovada 0 

Quantidade de TCE 
instauradas 0 

Montante repassado (R$) 8.578,05 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade 0 

Montante repassado (R$) 0 

Fonte: SIAFI 

 
4.3.4.1 Análise Crítica 
  

Prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de Termo de 
Execução Descentralizada (TED) referente ao exercício do relatório de gestão: as unidades com 
transferências na situação de prestação de contas inadimplente foram notificadas da referida 
impropriedade. 

Prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de Termo de 
Execução Descentralizada (TED) referente aos exercícios anteriores: o saldo de contas não 
prestadas, no valor de R$ 5.474.156,88 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e 
cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), refere-se a Termos de Execução Descentralizada 
com prestação de contas aprovadas, mas sem registro no SIAFI na época oportuna. A conclusão foi 
registrada no exercício de 2016. O saldo restante de contas não prestadas, no valor de R$ 
1.691.061,61 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, sessenta e um reais e sessenta e um 
centavos), refere-se a um Termo de Execução Descentralizada, cuja prestação de contas final foi 
apresentada e aprovada no exercício de 2016. 

 
4.3.4.2 Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas 
 

A Coordenação de Orçamento, Finanças e Contabilidade do Departamento de Gestão do 
Gabinete de Segurança Institucional era a unidade responsável pela análise das prestações de contas 
dos recursos descentralizados pela UPC. 

Formada por oito militares (quatro oficiais - um Ordenador de Despesas, um Ordenador de 
Despesas substituto e dois assessores - e quatro praças - assistentes), a equipe demonstrou ser 
suficiente para realizar a verificação do volume de prestação de contas recebido pelo GSI/PR 
anualmente. 



 

 

 

O sistema utilizado para auxiliar no trabalho de avaliação era o SIAFI - Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Governo Federal, por meio do qual era feita a conferência dos 
empenhos e ordens bancárias emitidas e das naturezas de despesa utilizadas pelos recebedores dos 
recursos. 

A tempestividade da análise foi prejudicada pelos atrasos no envio das prestações de contas 
por parte dos recebedores, que, com frequência, ultrapassavam o prazo legal para a remessa dos 
dados (sessenta dias a contar do término do exercício financeiro ou da vigência do Termo de 
Execução Descentralizada ou o que ocorrer primeiro). 

 

4.4 Desempenho operacional 

 Descrevem-se, a seguir, os resultados obtidos no desenvolvimento de iniciativas para o 
alcance dos objetivos estratégicos do GSI/PR. 

 

Objetivo estratégico 1 - Prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises, em caso de 
grave e iminente ameaça à estabilidade institucional, a cargo da Secretaria de Acompanhamento e 
Articulação Institucional (SAAI) e da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN): 

 A Secretaria de Acompanhamento e Articulação Institucional (SAAI) realizou, em 
parceria com a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), o monitoramento diário de 738 
(setecentos e trinta e oito) – 45 a mais que em 2014 -  cenários/pontos estratégicos do Mosaico de 
Segurança Institucional, com a inclusão de informações relevantes no Sistema Georreferenciado de 
Monitoramento e Apoio à Decisão da Presidência da República (GeoPR), a fim de subsidiar a 
Presidente da República em seu processo decisório. Houve, ainda, a publicação de 190 (cento e 
noventa) edições do documento intitulado “Síntese Diária”, que visa informar a Presidente da 
República sobre fatos que tenham potencial de gerar crise institucional para o País.  

  
Objetivo estratégico 2 - Assessorar o Presidente da República em assuntos militares e de 
segurança, a cargo da Secretaria de Coordenação e Assessoramento Militar (SCAM): 

 A Secretaria de Coordenação de Assessoramento Militar (SCAM) realizou, em 
coordenação com o Gabinete Pessoal da Presidente da República, as ações necessárias para a 
execução de eventos presidenciais locais, viagens presidenciais nacionais e internacionais, 
efetivando com as demais instituições envolvidas as articulações necessárias para a realização com 
eficácia, eficiência e efetividade. Ademais, a SCAM assessorou, ainda, em assuntos relativos ao 
emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), assim como coordenou as 
atividades relacionadas ao cerimonial militar nos Palácios Presidenciais. 

 
Objetivo estratégico 3 - Coordenar atividades de inteligência federal, a cargo da ABIN, e de 
segurança da informação, a cargo do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações 
(DSIC) da Secretaria Executiva do GSI/PR.  

 A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) produziu dados, informações, 
conhecimentos, com vistas a assessorar o processo decisório do Governo Federal, em apoio às 
viagens oficiais e visitas presidenciais, bem como realizou ações para integração das instituições do 
Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) na sua área de competência.  

 O Departamento de Segurança da Informação e Comunicações da Secretaria-
Executiva do GSI/PR realizou ações para que o Brasil adotasse medidas que assegurem a 
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações de interesse do 
Estado, com o assessoramento do Comitê Gestor da Segurança da Informação do Conselho de 
Defesa Nacional (CGSI/CDN). Em 2015, houve a aprovação da “Estratégia de Segurança da 



 

 

 

Informação e Comunicações e de Segurança Cibernética da Administração Pública Federal 2015 - 
2018 versão 1.0.” Ainda no âmbito do CGSI/CDN, instituíram-se formalmente grupos de trabalhos 
interministeriais visando nortear a Administração Pública Federal (APF) nos temas de 
autodiagnostico de segurança da informação e comunicações e de segurança cibernética; guia de 
boas práticas de segurança da informação e comunicações e de segurança cibernética; segurança em 
recursos humanos em segurança da informação e comunicações; e segurança das infraestruturas 
críticas da informação. 

Dos processos de credenciamento de segurança para tratamento da informação classificada, 
emitiram-se 67 (sessenta e sete) credenciais para pessoas físicas. Foi encerrada a habilitação de 1 
(um) Órgão de Registro Nível 1. Ocorreu, também, o Simpósio de Tratamento da Informação 
Classificada, que contou com mais de duzentos participantes do Governo Federal. 

No ano de 2015, houve a conclusão do Curso de Especialização em Gestão da Segurança da 
Informação e Comunicações (CEGSIC 2012/2014), realizado em parceria com a Universidade de 
Brasília (UnB) e a capacitação de 304 servidores públicos civis e militares em oito oficinas 
técnicas sobre temas relacionados à segurança da informação no âmbito da administração pública 
federal. 

O Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança de Redes de Computadores da 
Administração Pública Federal (CTIR Gov) promoveu intercâmbio técnico junto a outros centros 
nacionais e internacionais; apoiou órgãos e entidades da APF nas atividades de tratamento de 
incidentes; bem como detectou e analisou tecnicamente cerca de dezesseis mil notificações de 
incidentes de segurança em redes de governo, número bem próximo ao do ano anterior, com o 
diferencial que, em 2015, a maioria dos incidentes tratados referiram-se ao abuso de sítios 
(24,83%), à atuação de phishing scam (16,21%), e à inserção de páginas falsas (14,59%), sendo 
reduzidas, em relação a 2014, as ocorrências de indisponibilidade de sítios. O CTIR Gov promoveu 
e coordenou o “Colóquio de Tratamento de Incidentes em Redes Computacionais”, contando com a 
participação de mais de 150 especialistas da APF. 

 

Objetivo estratégico 4 - Realizar atividades de segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-
Presidente da República e respectivos familiares, e, quando determinado pelo Presidente da 
República, dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e de outras autoridades 
ou personalidades, bem como atividades de segurança dos palácios presidenciais e das residências 
do Presidente e do Vice-Presidente da República, sob responsabilidade da Secretaria de Segurança 
Presidencial (SPR): 

O GSI/PR cumpriu suas missões de segurança presidencial com eficiência e eficácia, em 
território nacional e estrangeiro, no exercício de 2015. A Secretaria de Segurança Presidencial 
(SPR) conduziu suas ações de acordo com as Diretrizes, o Plano de Ação e os Objetivos 
Estratégicos estabelecidos no seu plano de gestão. 

No exercício de suas competências fundamentais de garantir a liberdade de ação das 
autoridades presidenciais e contribuir para o desempenho institucional da Presidência da República, 
a SPR proveu, com recursos materiais e humanos sediados em Brasília/DF, em São Paulo/SP e em 
Porto Alegre/RS, a segurança pessoal, efetiva, contínua e ininterrupta da Presidenta da República, 
do Vice-Presidente da República e de seus respectivos familiares. Assim como forneceu, às 
instalações sob sua responsabilidade, proteção efetiva e adequada ao nível de risco a que estão 
submetidos os palácios e residências oficiais, caracterizada por um planejamento meticuloso e pela 
antecipação de medidas que impediram a ocorrência de incidentes danosos à segurança. 

Por meio do Sistema de Capacitação da Segurança Presidencial (SICASP), a SPR conduziu 
o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento do seu pessoal, assegurando o treinamento e a capacitação 
para o eficiente desempenho das atividades finalísticas, promovendo estágios de qualificação para 
agentes de segurança pessoal e de instalações. Também qualificou condutores de veículos de 



 

 

 

segurança (CVS) e realizou estágios para a formação de especialistas, armeiros e agentes de 
segurança de bagagem. A SPR empregou os recursos financeiros disponíveis para ampliar a 
capacidade operativa, empregando-os na manutenção de sua sede, de dois escritórios de 
representação (Porto Alegre/RS e São Paulo/SP), na aquisição de veículos e equipamentos, bem 
como para assegurar o treinamento e a capacitação de seus recursos humanos.  

  

 Objetivo estratégico 5 - Realizar atividades permanentes, técnicas e de apoio 
administrativo necessárias ao exercício da competência de Secretaria-Executiva do Conselho de 
Defesa Nacional (CDN) e de Presidência da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 
Conselho de Governo (CREDEN), sob responsabilidade da SAAI: 

 Como Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional (CDN), concederam-se 
164 (cento e sessenta e quatro) atos de anuência e assentimento prévios, para realização de 
atividades de exploração mineral, de radiodifusão, de construção de aeródromos, de regularização 
fundiária e de pesquisas científicas na faixa de fronteira, considerada área indispensável à segurança 
nacional, conforme especificado na Lei nº 6.634/79 e outras legislações específicas. Foram 
elaboradas, também, 38 (trinta e oito) manifestações do Conselho de Defesa Nacional (CDN), 
expedidas por meio de notas e pareceres de sua Secretaria-Executiva em outros temas de sua área de 
competência. 

 Realizaram-se 35 (trinta e cinco) reuniões dos subgrupos técnicos de segurança das 
infraestruturas críticas (SGTSIC), no âmbito da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
do Conselho de Governo, consoante o Decreto 4.801/2003.  

 

 Objetivo estratégico 6 - Exercer as atividades de Órgão Central do Sistema de Proteção ao 
Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON), sob responsabilidade da SAAI: 

Em 2015, o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON), que é o 
responsável pela segurança das atividades nucleares brasileiras, realizou diversas ações com 
efetividade. Entre as atividades ocorridas, destaca-se a realização do maior exercício de emergência 
em centrais nucleares realizado no País, com a participação de mais de 1000 (mil) profissionais 
pertencentes a 60 (sessenta) instituições diferentes, que comprovou o elevado grau de coordenação 
e conhecimento técnico para enfrentar situações imprevistas.  

Realizou-se, também, 1 (um) exercício de emergência no transporte de material nuclear no 
qual foram aprimoradas técnicas e métodos para esse tipo de situação, e 12 (doze) exercícios de 
teste de comunicação de emergências nucleares.  

Ademais, deu-se continuidade à modernização do Centro Nacional de Gerenciamento de 
Emergências Nucleares (CNAGEN) com a aquisição de equipamentos para o aprimoramento da 
comunicação com os demais centros de resposta do SIPRON. Quanto ao aprimoramento 
metodológico, seguiu-se no desenvolvimento de software para a geração de cenários e avaliação dos 
exercícios de emergência nuclear, com a operacionalização do seu primeiro protótipo.  

 

4.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho  

As informações desse subitem serão apresentadas no Anexo IV, Quadro A.4.5 – Indicadores 
de Desempenho. 



5. GOVERNANÇA 

  

5.1. Descrição das estruturas de governança 

 

 Por Governança Corporativa  entende-se o conjunto de processos, costumes, políticas, leis, 
regulamentos e instituições que regulam a maneira como o órgão é dirigido, administrado ou 
controlado. O termo inclui também o estudo sobre as relações entre os diversos atores envolvidos e 
os objetivos pelos quais o órgão se orienta. 

 No caso específico, o GSI/PR é um Órgão Essencial da estrutura da Presidência da 
República e como tal tem atividades ligadas à área de gestão de pessoal e orçamentária executadas 
pela Secretaria de Administração/SG/PR.  

 No que tange aos aspectos da gestão orçamentária e patrimonial, processos de aquisição de 
bens, contratação de serviços, controle de almoxarifado as demandas são centralizadas na Diretoria 
de Recursos Logísticos/SA/SG/PR. Tal procedimento encontra amparo no Decreto nº 7.688, de 02 
de março de 2012, que atribui à Secretaria de Administração/SG/PR a responsabilidade pela 
execução das atividades de administração patrimonial e de suprimento na Presidência da República.  

 O órgão seccional de correição a que se vincula o GSI/PR é a Secretaria de Controle Interno 
da Presidência da República. 

   

5.2. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 

 

Na seara correcional, a unidade está sujeita ao controle da Secretaria de Controle Interno da 
Secretaria de Governo da Presidência da República, por meio da Coordenação-Geral de Correição, 
a quem compete, por força do inciso XII do Art. 28 do Decreto nº 8.579, de 26 de novembro de 
2015, supervisionar, acompanhar e orientar tecnicamente as unidades pertencentes à Presidência e 
Vice-Presidência da República. 

A Presidência e a Vice-Presidência da República passaram a contar com estrutura 
correcional própria a partir da entrada em vigor do Decreto nº 7.688, de 2 de março de 2012, que 
em seu inciso XII do art. 21 do ANEXO I, estabeleceu que aquela Setorial de Controle Interno 
atuaria na prevenção e apuração de ilícitos disciplinares no âmbito dos órgãos integrantes da 
Presidência da República, das entidades a eles vinculadas, e da Vice-Presidência da República, por 
meio do acompanhamento, instauração e condução de procedimentos correcionais. 

 Após a criação da estrutura específica, a CISET/SG/PR estabeleceu por meio da Portaria 
CISET/SG/PR nº 13, de 21 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 24/12/2012, Seção 1, pág. 
3/5, os procedimentos que seriam adotados para a condução dos trabalhos correcionais na PR e 
VPR, dos quais podemos destacar os seguintes: i) inspeções de correição; ii) acompanhamento na 
condução de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares;  iii) auxilio ao Gestor na 
tomada de decisão de procedimentos disciplinares; iv)  a realização de Termo de Ajustamento de 
Conduta - TAC em infração disciplinares de menor gravidade v) Processo Administrativo de 
Fornecedores etc. 

 Importa salientar, contudo, que inobstante a criação do referido órgão de correição no 
âmbito da CISET/SG/PR, em nada se altera a competência originária desta unidade gestora quanto à 
instauração de procedimentos apuratórios, tendo em vista o que dispõe o artigo 143 da lei 8.112/90 
ou legislação equivalente. 

 

 

 



5.3. Gestão de riscos e controles internos 

  

A gestão de riscos no âmbito do GSI/PR ocorre em todos os níveis da gestão, do estratégico 
ao operacional. Isto porque há uma clara identificação dos processos críticos para a realização das 
competências legais do órgão e para a consecução dos objetivos estabelecidos.  

Os principais riscos à gestão para o alcance dos objetivos e metas do GSI/PR referem-se ao 
número de eventos inopinados que ocorrem no âmbito da segurança e das viagens presidenciais, e à 
dependência da estrutura da Presidência da República para gestão orçamentária, financeira, 
patrimonial, pessoal e de tecnologia de informação. 

O GSI/PR aplica instrumentos de controle interno administrativo para mitigar tais riscos, de 
modo a garantir a eficiência e a eficácia de suas operações frente aos objetivos traçados. Nesse 
sentido, adotam-se, por exemplo, manuais para checagem de procedimentos para aquisição de bens, 
contratação de serviços, transferência descentralizada de recursos; bem como métodos e técnicas 
para coordenação de segurança de área e realização de viagens presidenciais, a exemplo dos 
Procedimentos Operacionais Padrão (POP).  

Outras informações sobre este subitem encontram-se apresentadas no Anexo IV - Quadro 
A.5.3 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC. 



6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

  

 

6.1. Canais de acesso do cidadão 

O Serviço de Informação ao Cidadão do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 

da República (SIC/GSI/PR) integra o Serviço de Informação ao Cidadão do Palácio do Planalto 

(SIC/PP) e constitui o canal de acesso mais empregado pelo cidadão no que se refere à obtenção de 

informações sobre segurança institucional. Outros canais de acesso ao GSI/PR são o correio 

eletrônico da Assessoria de Comunicação Social (asscomgsi@presidencia.gov.br), a página do 

GSI/PR na internet (www.gsi.gov.br) e os telefones funcionais disponíveis no sítio do órgão.     

 

6.2. Carta de Serviços ao Cidadão 

Tendo em vista tratar-se de UPC com atividades-meio, ou seja, que não presta serviços 

diretamente ao cidadão, o GSI/PR não possui Carta de Serviços ao Cidadão.  

 

6.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

 

Respostas por escrito às demandas recebidas por correio eletrônico e pelos formulários do 

SIC/PP, além de notas à imprensa, são mecanismos usados para atender o cidadão-usuário e medir a 

sua satisfação. 

 

Em função das peculiaridades de suas competências legais, pelas quais o GSI/PR não realiza 

a prestação de serviços direta ao cidadão-usuário, a UPC não possui dados referentes a pesquisas de 

satisfação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 

O acesso às informações sobre o GSI/PR pode ser feito por meio de sua página na internet 

(www.gsi.gov.br), que constitui a transparência ativa do órgão. O cidadão pode obter uma noção 

geral das atribuições legais do GSI/PR como um todo e de suas subunidades, bem como verificar 

atividades realizadas no decorrer do período. No que se refere à transparência passiva, o quadro 

abaixo consolida o número dos pedidos de informação realizados no âmbito da Lei de Acesso à 

Informação (LAI) e recebidos pelo SIC/GSI/PR, advindos do SIC/PP, nos anos de 2013, 2014 e 

2015.   

 

SUBUNIDADES DO GSI/PR  2013 2014  2015  

Agência Brasileira de Inteligência – ABIN  0  91  - 

Departamento de Gestão – DGES  0  2  - 

Departamento de Segurança da Informação e Comunicações - 

DSIC  

0  6  - 

Secretaria de Acompanhamento e Articulação Institucional - 

SAAI  

0  9  188 

Secretaria de Segurança Presidencial – SPR  0  3  - 

PEDIDOS RECEBIDOS  291  244  - 

PEDIDOS DEFERIDOS  234  160  - 

PEDIDOS INDEFERIDOS  40  35  - 

OUTROS  17  49  - 

PEDIDOS COM RECURSOS  49  57  88 

RECURSOS EM 1ª INSTÂNCIA:  49  57  34 

RECURSOS EM 2ª INSTÂNCIA:  23  45  24 

RECURSOS EM 3ª INSTÂNCIA:  7  29  19 

RECURSOS EM 4ª INSTÂNCIA: 0 0 11 

Obs.: No ano de 2013, os pedidos não eram consolidados de acordo com as subunidades do GSI/PR. Em 2015, os 

dados foram todos atribuídos à Secretaria encarregada do SIC/GSI/PR, qual seja, a Secretaria de Acompanhamento 

e Articulação Institucional - SAAI.  

  

 

6.5. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 

  

Como órgão integrante da estrutura da Presidência da República, o GSI/PR participa das 

ações desenvolvidas pela atual Secretaria de Governo da Presidência da República no sentido de 

proporcionar a inclusão das pessoas com deficiência na Presidência da República, apoiando ações 

no âmbito do “Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência na Presidência da República” 

implementado desde 2014.  

 

 



7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 
7.1. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio 
e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

 
A Setorial Contábil de Órgão Superior da Presidência da República analisou mensalmente 

os registros e avaliações de ativos e passivos e procurou sistematizar procedimentos internos para 
atender às novas demandas oriundas das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público, como os registros de Depreciação, Amortização, Provisões e atualizações dos saldos das 
contas diversos responsáveis e outros, em respeito às NBC T 16.9 e NBC T 16.10.  

Destaca-se que as metodologias adotadas para estimar a vida útil econômica do ativo, para 
cálculos para depreciação, amortização, exaustão e outros foram as contidas nas orientações do 
Órgão Central de Contabilidade do Governo Federal - Coordenação-Geral de Contabilidade da 
Secretaria do Tesouro Nacional -, por meio da Macrofunção SIAFI nº 02.03.30 – Reavaliação, 
Redução a Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da 
União, suas Autarquias e Fundações.  

 Cabe ressaltar que o motivo da ocorrência “642” na conformidade de dezembro 2015 deve-
se à falta de registro de depreciação de bens móveis, referente à bens em processo de transferência. 
Por haver incoerência na ocasião do registro da quantidade dos bens no patrimônio da UG 
recebedora (110001) em relação a existência física, fez-se necessário retornar o processo para a 
comissão recebedora do material para retificação das informações. 
 
 
7.2. Sistemática de apuração de custos 

 

O Sistema de Custos, regimentalmente, é de competência da Coordenação de Orçamento da 
Presidência da República. 

 
7.3. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 

             
               As demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 constam do Anexo V – Quadro 
A.7.3.  

 

 

7.4. Relatório de Situação Contábil 

 

                O Relatório de Situação Contábil – Dezembro 2015 consta do Anexo VI. 

 

7.5. Informações sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial.  

 
               Cabe ressaltar que o motivo da ocorrência “632” na conformidade de dezembro 2015, 
saldo na conta 12.321.99.05 – Bens imóveis a classificar no valor de 16.715.823,00, refere-se à 
imóvel que estava pendente de classificação devido aos trâmites burocráticos para registro. 



8. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 

8.1. Gestão de Pessoas 

 
8.1.1. Estrutura de pessoal da unidade 

Quadro A.8.1.1.1 – Estrutura de pessoal da unidade da UJ 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 1 866 205 230 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  1 1 3 3 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão Não há 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado Não há 1 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório Não há 16 10 1 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não há 848 192 226 

2.   Servidores com Contratos Temporários 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não há 16 2 1 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 1 882 207 231 

Fonte: DIGEP/SA/SG/PR 

 
 

Quadro A.8.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 691 174 

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

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 1 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 15 1 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 676 172 

2.   Servidores com Contratos Temporários 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 5 12 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 696 186 

FONTE: DIGEP/SA/SG/PR 
 
 

Quadro A.8.1.1.3 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UJ 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 34 67 0 0 

1.1. Cargos Natureza Especial 1 1 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 33 33 0 0 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 



1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 17 0 0 

1.2.4.    Sem Vínculo Não há 16 0 0 

1.2.5.    Aposentados Não há 

2.   Funções Gratificadas 920 832 188 214 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 1 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas Não há 831 188 214 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  954 866 188 214 

Fonte: DIGEP/SA/SG/PR 

 
8.1.2. Demonstrativos das despesas com pessoal 

 

As informações deste item, segundo orientação da Diretoria de Gestão de Pessoas da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, serão consolidadas no Relatório de Gestão 2015 da 
Secretaria-Executiva da Secretaria de Governo da Presidência da República. 

 
8.1.3 Informações sobre os controles para mitigar riscos relacionados ao pessoal 
 

As informações deste item, segundo orientação da Diretoria de Gestão de Pessoas da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, serão consolidadas no Relatório de Gestão 2015 da 
Secretaria-Executiva da Secretaria de Governo da Presidência da República. 

 

8.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários 
 

8.1.4.1 Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância 

 As informações desse subitem serão apresentadas no Anexo VII - Quadro A.8.1.4.1 - 
Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva em vigor em 
2015. 

 
8.1.4.2 Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos 

do Órgão 

As informações deste item, segundo orientação da Diretoria de Gestão de Pessoas da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, serão consolidadas no Relatório de Gestão 2015 da 
Secretaria-Executiva da Secretaria de Governo da Presidência da República. 

 
8.1.4.3 Contratação de Estagiários 

As informações deste item, seguindo orientação da Diretoria de Gestão de Pessoas da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, serão consolidadas no Relatório de Gestão 2015 da 
Secretaria-Executiva da Secretaria de Governo da Presidência da República. 



8.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO E DA INFRAESTRUTURA 

 

8.2.1 Gestão do Patrimônio Imobiliário 

 

As informações deste subitem serão consolidadas no Relatório de Gestão 2015 da 

Secretaria-Executiva da Secretaria de Governo da Presidência da República, uma vez que o GSI/PR 

ocupa instalações do Palácio do Planalto, o qual está sob gestão da Secretaria de 

Administração/SE/SG/PR. 

 

 

 



8.3. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 

8.3.1 Principais sistemas de informações 

As informações deste subitem serão consolidadas no Relatório de Gestão 2015 da 

Secretaria-Executiva da Secretaria de Governo da Presidência da República, uma vez que o GSI/PR 

ocupa instalações do Palácio do Planalto, o qual está sob gestão da Diretoria de Tecnologia da 

Secretaria de Administração/SE/SG/PR. 

 

8.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e 
sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 

As informações deste subitem serão consolidadas no Relatório de Gestão 2015 da 

Secretaria-Executiva da Secretaria de Governo da Presidência da República, uma vez que o GSI/PR 

ocupa instalações do Palácio do Planalto, o qual está sob gestão da Diretoria de Tecnologia da 

Secretaria de Administração/SE/SG/PR. 

 



8.4 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 
 

8.4.1.  Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na 
contratação de serviços ou obras 

 

No exercício de 2015, buscou-se adequar os projetos básicos e termos de referência para a 

aquisição de bens de tecnologia da informação e contratação de serviços e/ou obras à legislação 

pertinente no que tange aos critérios de sustentabilidade ambiental. 

Cabe ressaltar que os procedimentos de licitações, dispensas e inexigibilidades são 

realizados, sob demanda da Unidade, pela Secretaria de Administração da Secretaria de Governo da 

Presidência da República. Assim, a aderência do GSI/PR em relação à adoção de critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de Tecnologia da Informação e na 

contratação de serviços ou obras segue diretrizes daquela Secretaria. 

 

 

 



8.5 Gestão de Fundos e de Programas 
 

8.5.1 Identificação e informações dos fundos na gestão da unidade 
 

Embora constante no e-Contas, não existe informação a ser apresentada neste item por parte 

do GSI/PR, conforme Portarias que regulam o conteúdo do Relatório de Gestão. 



9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 
 Os subitens 9.1 – Tratamento de determinações e recomendações do TCU, 9.2 – Tratamento 
de recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI), 9.3 – Medidas administrativas para a 
apuração de responsabilidade por dano ao Erário, embora previstos no e-contas, deixam de ser 
apresentados pelo fato de a UPC não ter sido alvo dos assuntos tratados nesses subitens, não 
havendo, portanto, informações a serem apresentadas.  

 
9.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o 
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 
 
 Todos os pagamentos são realizados conforme preconiza o art. 5º da Lei 8.666/1993, sendo 
efetuados mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, emitidas em moeda corrente nacional, que 
devem conter o detalhamento do objeto fornecido/contratado, uma vez satisfeitas as condições 
estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência, em conformidade com o discriminado na 
proposta da CONTRATADA. 

 
9.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas 
pela desoneração da folha de pagamento 
 
 Em 2015, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República não possuía 
contratos vigentes com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento. 
 
9.6 Informações sobre as ações de publicidade e propaganda 
 

O GSI/PR não desenvolveu ações de publicidade e propaganda em 2015 e tampouco 
participa de redes sociais como o Facebook, Twitter, Instagram, entre outros.  



10. ANEXOS  
 

ANEXO I 
 

Quadro A.3.6 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 
 

Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo Período de atuação 

Secretaria-Executiva 

- Assessorar o Ministro de Estado; 

- Supervisionar e coordenar as atividades dos órgãos integrantes da 

estrutura do GSI/PR; 

 - Aprovar e supervisionar o planejamento e a execução dos eventos e 

das viagens presidenciais no território nacional, em articulação com o 

Gabinete Pessoal do Presidente da República, e das viagens para o 

exterior, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores; 

- Acompanhar a tramitação na Presidência da República de propostas 

de atos e de documentos de interesse do GSI/PR; 

- Articular-se com os órgãos da Presidência da República e com os 

demais órgãos e entidades da administração pública federal, quando 

necessário ou por determinação superior; e 

- Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Ministro de 

Estado; 

- Coordenar e supervisionar as atividades de gestão do GSI/PR e de 

segurança da informação e comunicações em sua área de competência.  

 

Edson Leal Pujol 

Secretário-

Executivo 

1º de janeiro de 2015 a 

14 de abril de 2015 

Geraldo Antonio 

Miotto 

15 de abril de 2015 a 

04 de outubro de 2015 



Secretaria de 

Coordenação e 

Assessoramento Militar 

- Planejar e coordenar as ações para a execução dos eventos e viagens 

presidenciais, no País e no exterior, em articulação com os demais 

órgãos envolvidos; 

- Planejar e coordenar o uso dos meios aéreos nas viagens 

presidenciais; 

- Planejar e coordenar atividades relacionadas com o cerimonial militar 

nos palácios presidenciais ou em local determinado pelo Presidente da 

República. 

 

Francisco Joseli 

Parente Camelo 

Secretário de 

Coordenação e 

Assessoramento 

Militar 

1º de janeiro de 2015 a 

08 de janeiro de 2015 

Luiz Alberto 

Pereira Bianchi 

09 de janeiro de 2015 a 

31 de dezembro de 

2015 

Secretaria de 

Segurança Presidencial 

- Zelar pela segurança pessoal do Presidente da República e do Vice-

Presidente da República e de seus familiares; pela segurança pessoal 

dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e de 

outras autoridades ou personalidades, quando determinado pelo 

Presidente da República; e 

- Zelar pela segurança dos palácios presidenciais e das residências do 

Presidente da República e do Vice-Presidente da República. 

Marcos Antonio 

Amaro dos Santos 

Secretário de 

Segurança 

Presidencial 

1º de janeiro de 2015 a 

04 de outubro de 2015 

Edson Allemany 

dos Santos 

Secretário de 

Segurança 

Presidencial - 

Substituto 

05 de outubro de 2015 

a 10 de novembro de 

2015 

Sérgio da Costa 

Negraes 

Secretário de 

Segurança 

Presidencial 

11 de novembro de 

2015 a 31 de dezembro 

de 2015 

Secretaria de 

Acompanhamento e 

Articulação 

Institucional 

- Monitorar e analisar prospectivamente temas relevantes à segurança 

institucional, com posterior atualização do Mosaico de Segurança 

Institucional; 

- Realizar estudos sobre temas atinentes ao Mosaico de Segurança 

Institucional e a competências do Conselho de Defesa Nacional - CDN 

e da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CREDEN; 

- Analisar e elaborar pareceres sobre pedidos de assentimento prévio, 

anuência prévia ou manifestação ao CDN e realizar estudos para 

avaliação do uso e da ocupação de áreas indispensáveis à segurança do 

território nacional, especialmente na faixa de fronteira; 

Paulo Cesar 

Demby Corrêa 

Secretário de 

Acompanhamento e 

Articulação 

Institucional 

1º de janeiro de 2015 a 

30 de julho de 2015 



- Obter, intercambiar e processar dados georreferenciados, gerir os 

sistemas informatizados desenvolvidos ou mantidos pela SAAI e 

produzir mapas de Temas Institucionais e outros de interesse da 

Presidência da República; 

- Realizar a manutenção de capacidade para a pronta resposta a 

situações de emergência nuclear no país e para a proteção dos materiais 

e conhecimentos sensíveis relacionados aos programas e projetos da 

área nuclear. 

 

Rubem Peixoto 

Alexandre 

Secretário de 

Acompanhamento e 

Articulação 

Institucional - 

Substituto 

31 de julho de 2015 a 

04 de agosto de 2015 

Noriaki Wada 

Secretário de 

Acompanhamento e 

Articulação 

Institucional 

05 de agosto de 2015 a 

16 de dezembro de 

2015 

 
 



ANEXO II 
 

Quadro A.3.7 – Macroprocessos Finalísticos 
 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Segurança pessoal do Chefe de Estado 
e do Vice-Presidente da República 

Operações de segurança pessoal às 
autoridades protegidas, executadas, 

diuturnamente, pelos agentes de 
segurança pessoal, condutores de veículos 

de segurança, técnicos e outros 
integrantes orgânicos da Secretaria. Essas 

operações são contínuas, em eventos 
públicos ou particulares, cumpridas em 

todo o território nacional e no estrangeiro, 
com emprego de todos os equipamentos 

específicos disponíveis 

Ações necessárias que visem 
garantir a segurança das 
autoridades já descritas 

Presidente e Vice-
Presidente Da 

República 
SPR 

Segurança de Instalações 
Segurança dos palácios presidenciais e 

das residências da Presidenta e do Vice-
Presidente da República 

Missões de segurança de 
instalações, executadas, 

continuamente, pelos agentes de 
segurança de instalações da SPR 

nos palácios e residências 
oficiais (Palácio do Planalto, 

Palácio da Alvorada, Palácio do 
Jaburu e RO Torto). 

 

Presidente e Vice-
Presidente Da 

República 
SPR 

Produção de conhecimentos destinados 
a assessorar a Presidente da República 
no processo decisório governamental 

- Monitoramento e análise prospectiva de 
cenários com potencial para gerar crises 
para o Estado, para a sociedade e para o 
Governo, com atualização contínua do 

Mosaico de Segurança Institucional 
(representação de cenários relacionados à 
segurança institucional, categorizados por 

temas e subtemas). 

- Publicação de 190 (cento e 
noventa) edições de Sínteses 
Diárias, que visam informar à 
Presidenta da República sobre 
fatos que tenham potencial de 

gerar crise para o país. 

- Monitoramento semanal de 738 
(setecentos e trinta e oito) 

cenários institucionais 
disponibilizados no Sistema 
Georreferenciado de Apoio à 

Decisão da Presidência da 

Exma. Sra. Presidente 
da República 

SAAI 



República (GEOPR), a fim de 
subsidiar a Exma. Sra. 

Presidenta da República em seu 
processo decisório. 

Realização das atividades necessárias 
ao exercício da competência de 

Secretaria-Executiva do Conselho de 
Defesa Nacional (CDN) e de 

Presidência da (Câmara de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional 

(CREDEN) do Conselho de Governo 

O CDN, por meio de sua Secretaria-
Executiva, é responsável por conceder 
atos de anuência e assentimento prévio 

para a prática de determinadas atividades, 
especificadas na Lei nº 6.634/79 e em 

outros instrumentos legais. 

A CREDEN tem por finalidade formular 
políticas, estabelecer diretrizes, bem 

como aprovar e acompanhar programas e 
ações a serem implantados, além do 

permanente acompanhamento e estudo de 
questões e fatos relevantes no âmbito de 

sua competência. 

- Concessão de 164 (cento e 
sessenta e quatro) atos de 

anuência e assentimento prévios 
como Secretaria-Executiva do 

CDN, para realização de 
atividades de exploração 

mineral, de radiodifusão, de 
construção de aeródromos, de 
regularização fundiária e de 

pesquisas científicas na faixa de 
fronteira, considerada área 
indispensável à segurança 

nacional. 

Instituições, pessoas 
físicas e jurídicas que 
solicitam anuência ou 
assentimento prévio 

SAAI 

- Elaboração de 38 (trinta e oito) 
manifestações, expedidas por 

meio de notas e pareceres, 
solicitadas à Secretaria-

Executiva do CDN. 

Órgãos públicos que 
solicitam as 

manifestações do 
CDN 

- Realização de 35 (trinta e 
cinco) reuniões dos subgrupos 

técnicos de segurança de 
infraestruturas críticas (SGTSIC) 

no âmbito da CREDEN 

Membros da 
CREDEN  

Coordenação das atividades do 
Sistema de Proteção ao Programa 
Nuclear Brasileiro (SIPRON), no 

âmbito da competência do GSI/PR 
como órgão central do sistema.  

 

- Desenvolvimento de atividades para 
supervisionar e coordenar ações que 
visem a manter, permanentemente, a 
capacidade para a pronta resposta a 

situações de emergência nuclear no País e 
para a proteção dos materiais e 

conhecimentos sensíveis relacionados aos 
programas e projetos da área. 

- Aprimoramento da metodologia e 
aumento da frequência dos exercícios de 

emergência nuclear para manter o elevado 
grau de segurança das instalações 

- Modernização do Centro 
Nacional para o Gerenciamento 

de Situação de Emergência 
Nuclear (CNAGEN), instalado 

no Anexo I do Palácio do 
Planalto, em Brasília/DF, e dos 
demais Centros de Resposta a 

uma Emergência Nuclear, 
localizados nos municípios do 
Rio de Janeiro/RJ e de Angra 

dos Reis/RJ. 

- Desenvolvimento de um 

População dos 
municípios que 

possuem instalações 
nucleares, bem como 

integrantes do Sistema 
de Proteção ao 

Programa Nuclear 
Brasileiro 

SAAI 



nucleares do País 

 

software que emprega expertise 
de instituições nacionais, 

seguindo tendência mundial de 
aprimorando da metodologia de 
avaliação das decisões a serem 

tomadas nas respostas a 
emergências nucleares. 

- Realização de 14 (quatorze) 
exercícios relacionados a 

emergências nucleares, sendo 1 
exercício geral de resposta à 

emergência nuclear, 1 exercício 
de transporte de material nuclear 

e 12 exercícios de teste de 
comunicação. 

Gestão das viagens presidenciais e dos 
eventos externos ao Palácio do 

Planalto 

Coordenar a gestão das viagens 
presidenciais e dos eventos externos ao 

Palácio do Planalto. 

- Execução de viagens 
presidenciais no território 

nacional. 

- Execução de viagens 
presidenciais no exterior. 

- Execução de eventos locais no 
DF (fora do Palácio do Planalto). 

Presidente da 
República 

SCAM 

 

 

 

 

 

 

Cerimonial Militar no Palácio do 
Planalto 

 

 

 

 

 

 

Planejar e coordenar ações para a gestão 
do Cerimonial Militar no Palácio do 

Planalto. 

- Cerimônia de recepção de 
Chefe de Estado ou de Governo 

Estrangeiro. 

- Cerimônia de recepção de 
Ministro de Estado Estrangeiro. 

- Entrega de Cartas Credenciais à 
Embaixadores. 

- Hasteamento e arriação da 
Bandeira Nacional do Palácio do 

Planalto. 

- Substituição da Guarda 
Presidencial. 

Presidência da 
República 

SCAM 



 

Gestão documental para autorização 
do emprego das Forças Armadas na 
garantia da lei e da ordem (Lei nº 

9.649/1988 e Decreto nº 3.897/2001) 

Coordenar a gestão da autorização do 
emprego das Forças Armadas na Garantia 

da Lei e da Ordem. 

- Elaboração de Avisos 
Ministeriais 

- Elaboração de Exposição de 
Motivos Interministerial 

- Publicação do documento de 
que trata o art. 6º do Decreto nº 
3.897/2001 em Diário Oficial da 

União 

Presidência da 
República 

SCAM 

Gestão da segurança da informação e 
comunicações, da segurança 

cibernética e da segurança das 
infraestruturas críticas da informação, 
no âmbito da competência do GSI/PR 

- Planejar e coordenar a gestão da 
Segurança da Informação e 
Comunicações na Administração Pública 
Federal. 

- Orientar a implantação dos requisitos 
metodológicos da Segurança da 
Informação e Comunicações nos órgãos e 
entidades da Administração Pública 
Federal. 

- Difundir e promover o cumprimento da 
Política de Segurança da Informação e 
Comunicações nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal. 

- Coordenar, no âmbito da Administração 
Pública Federal, programas destinados à 
conscientização e a capacitação em 
Segurança da Informação e 
Comunicações; 

- Implementar as metas e coordenar a 
implementação das ações da Estratégia de 
Segurança da Informação e 
Comunicações e SegCiber da APF 2015-
2018 – Versão 1.0. 

- Realização de 11 (onze) 
reuniões ordinárias do Comitê-

Gestor (CGSI). 

- Palestras e visitas aos órgãos da 
Administração Pública federal. 

- Implementação e divulgação 
das Políticas de Segurança da 

Informação pelos órgãos da APF 
de acordo com os Normativos. 

- Curso de Especialização em 
Gestão de Segurança da 

Informação e Comunicações em 
Parceria com a Universidade de 

Brasília (UnB). 

- Oficinas de Segurança da 
Informação relativas às normas 

de SIC existentes. 

- Criação do Grupo de Trabalho 
de Autodiagnóstico em SIC e 

SegCiber 

- Criação do Grupo de Trabalho 
de Guia de Boas Práticas de 
Planejamento de SIC e de 

SegCiber para os órgãos da 
Administração Pública Federal 

- Formalização de Acordo de 
Cooperação Escola Nacional da 

Administração Pública 
Federal 

DSIC/Secretaria-Executiva 



Administração Pública (ENAP) 
do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

Certificação para tratamento de 
informação classificada, normatização 
do tratamento da informação sigilosa 
no âmbito da Administração Pública 
Federal e acordos internacionais para 

salvaguarda de informações 
classificadas. 

- emissão de certificado que autoriza 
pessoas físicas ou habilita órgão ou 

entidade pública, ou habilita empresas 
privadas para tratamento de informação 

classificada. 

- Publicação de legislação para 
regulamentar os processos de tratamento 

da informação classificada. 

- Assinatura de acordos internacionais, 
com países ou organismos estrangeiros, 

para troca e proteção mútua da 
informação classificada. 

- Credencial de 
Segurança/Habilitação de 

Órgãos Públicos de Registro 
Nível 1 e 2/ Habilitação de 

Empresas Privadas 

- Acordos assinados 

 

Administração Pública 
Federal/Poder 

Executivo/Empresas 
privadas que 

mantenham vínculo de 
qualquer natureza com 

órgãos de registro 
Nível 1.  

 

- Normas e portarias 

 
Administração Pública 

Federal DSIC/Secretaria-Executiva 

- Acordos assinados Estado Brasileiro 

Tratamento de Incidentes em Redes 
Computacionais 

- Operar e manter o Centro de Tratamento 
de Incidentes de Segurança de Redes de 
Computadores da Administração Pública 

Federal - CTIR Gov. 

- Promover o intercâmbio científico-
tecnológico relacionado a Incidentes de 
Segurança de Redes de computadores 

junto a outros centros. 

- Apoiar órgãos e entidades da 
administração pública federal, direta e 

indiretamente, nas atividades de 
tratamento de Incidentes de Segurança de 

Redes de computadores. 

- Monitorar e analisar tecnicamente os 
incidentes de segurança nas redes de 

computadores da Administração Pública 
Federal. 

- Implementar mecanismos que permitam 
a avaliação dos danos ocasionados por 
incidentes de segurança nas redes de 

computadores da administração pública 

Coordenação e a análise das 
ações relativas ao tratamento de 

incidentes de segurança em redes 
de computadores no âmbito da 
Administração Pública Federal. 

Órgãos e entidades da 
Administração Pública 

Federal, estadual e 
municipal. 

DSIC/Secretaria-Executiva 

 

Coordenação com outras 
Equipes de Tratamento de 

Incidentes em Redes de 
Computadores (ETIR). 

Órgãos e entidades da 
Administração Pública 

Federal. 

- Análise de Incidentes; 

- Suporte à Resposta a 
Incidentes; 

- Coordenação na Resposta a 
Incidentes. 

Acompanhamento e Coleta de 
Informações 

Distribuição de Alertas, 
Recomendações e Estatísticas. 

- Disseminação de Informações; 



federal. 

- Apoiar, incentivar e contribuir no 
âmbito da administração pública federal 

para a capacitação no tratamento de 
incidentes de segurança em redes de 

computadores. 

- Colaborar para a atualização do 
arcabouço normativo de segurança da 
informação e comunicações, publicado 

pela Secretaria Executiva do Conselho de 
Defesa Nacional, referente ao tratamento 
de incidentes de segurança de redes na 

Administração Pública Federal. 

Atuar de forma colaborativa junto a outros 
órgãos de segurança cibernética nacionais 

na preparação para a segurança 
cibernética dos Jogos Olímpicos Rio 

2016. 

- Divulgação de cursos e eventos 
na área de tratamento de 

incidentes. 

Atualização do arcabouço 
normativo de SIC. 

Participação no planejamento do 
esquema de segurança 

cibernética dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016. 

 
  



ANEXO III 
 

Quadro A.4.5 – Indicadores de Desempenho 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice Observado Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Eventos/viagens das autoridades 
presidenciais conduzidos pela SPR 
sem incidentes de segurança que 
impeçam ou prejudiquem o seu 

andamento 

100 100 

N = 311 

n = 0 
I = 100 

Anual 

I=(N-n)/N x 100 

I = indicador. 
N = número total de eventos no ano. 

n = número de eventos com 
incidentes no ano. 

Missões de segurança de instalações 
presidenciais conduzidas pela SPR 

sem incidentes de segurança 
100 100 

SI = 1460 

si = 0 
I = 100 

Anual 

I = (SI – si)/SI x 100 

I = indicador 
SI = número total de missões de 
segurança de instalações no ano. 

si =  número de missões de 
segurança de instalações com 

incidentes no ano. 

Número de informes elaborados para 
compor a Síntese entregue à Exma. 

Sra. Presidenta da República 
313 330 

225* 

 

* O índice observado a menor em 
relação ao previsto é devido a 

descontinuidade de competência 
em virtude da restruturação 

administrativa realizada por meio 
da MP nº 696/2015. 

Anual 

 
I – indicador; 

N = nº total de informes elaborados 
com sucesso no ano; 

n = nº total de informes frustrados 
no ano 

 

Número de reuniões dos Comitês e da 
Comissão que fazem parte da estrutura 

do SIPRON (COPRON, 
COPREN/RES, COPREN/AR e 

CASLON) 

15 14 14 Anual 

 
I – indicador; 

N = nº total de reuniões realizadas 
com sucesso no ano; 

n = nº total de reuniões frustradas no 
ano 



Número de Exercícios Gerais e 
Parciais de Resposta a Emergência 

Nuclear e de Exercícios de 
Comunicação de Emergências 

Nucleares 

14 14 14 Anual 

 
I – indicador; 

N = nº total de exercícios realizados 
com sucesso no ano; 

n = nº total de exercícios frustrados 
no ano 

 

Número de Atos de Assentimento ou 
Anuência Prévios publicadas em 

Diário Oficial da União (DOU), no 
âmbito da competência do Conselho de 

Defesa Nacional (CDN) 

201 200 202 Anual 

 
I – indicador; 

N = nº total de manifestações 
publicadas em DOU no ano; 

n = nº total de manifestações 
frustradas no ano 

Reuniões estratégicas para promoção 
de soluções de problemas críticos no 

âmbito do Comitê Gestor de Segurança 
da Informação (CGSI) 

100% 100% 

I = 9 x 100 

10 

 

I = 90% 

Mensal 

I = (N-n) x 100 
      N 

N = nº total de reuniões estratégicas 
previstas para o ano; 

n = nº total de reuniões estratégicas 
realizadas no ano. 

- - 

Promoção mensal de reuniões de 
grupos de trabalho para apoio ao 
CGSI, na elaboração de Normas 

Complementares de SIC. 

Mensal Não houve definição 

Oficinas para articulação e difusão das 
diretrizes estratégicas de Gestão de 

Segurança da Informação e 
Comunicações (SIC) estabelecidas no 

âmbito da APF 

100% 100% 

I = 8 x 100 

10 

 

I = 80% 

Mensal 

I = n x 100 
    N 

N = nº de oficinas de SIC previstas 
para o ano 

n = nº total de oficinas de SIC 
realizadas no ano. 

Visitas de orientação técnicas aos 
órgãos e entidades da APF 

100% 100% 
I = 11 x 100 

10 
 

Mensal 
I = n x 100 

    N 



 I= 100,00% N = nº de visitas previstas para o 
ano 

n = nº total de de visitas realizadas 
no ano 

Tratamento de Incidentes de segurança 
em redes de computadores da 

Administração Pública Federal 
resolvidos 

98,50% 100% 

I = (7.866 - 216) x 100 
7.866 

I = 97,25% 

Anual 

I = (N-n) x 100 

 N 

N = nº total de incidentes resolvidos 
no ano; 

n = nº total de incidentes pendentes. 

Participação em eventos promovidos 
pelo CTIR Gov 

90,63% 100% 

I = (213) x 100 
235 

I = 90,63% 

Anual 

I = n x 100 

  N 

N = nº total de convidados 

N = nº total de participantes. 



ANEXO IV 
 
Quadro A.5.3 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

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

    x 

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

    x 

3. A comunicação dentro da UPC é adequada e eficiente.     x 

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

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

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

    x 

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

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UPC.     x 

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

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da UPC estão formalizados.     x 

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

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

   x  

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

   x  

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

   x  

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

   x  

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

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

    x 

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

    x 



Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

   x  

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

   x  

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

   x  

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

   x  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

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

    x 

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

    x 

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

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

    x 

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

    x 

Monitoramento 1 2 3 4 5 

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

    x 

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

30. O sistema de controle interno da UPC tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.     x 

Análise crítica e comentários relevantes: Em virtude de algumas atividades administrativas serem apoiadas pela Secretaria-Geral da Presidência da 
República, dentre essas, cita-se a execução orçamentária-financeira, sugere-se que os dados aqui apurados sejam consolidados e analisados 
conjuntamente com a avaliação constante do Relatório de Gestão daquela Secretaria. 

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

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

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

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

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

 

 



Anexo V 

 

Quadro A.7.7 - Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 
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Receitas Orçamentárias - - Despesas Orçamentárias 18.166.444,15 -

    Ordinárias - -     Ordinárias 18.166.444,15 -

    Vinculadas - -     Vinculadas - -

        Educação -         Educação -

        Seguridade Social (Exceto RGPS) -         Seguridade Social (Exceto RGPS) -

        Operação de Crédito -         Operação de Crédito -

        Alienação de Bens e Direitos -         Alienação de Bens e Direitos -

        Transferências Constitucionais e Legais -         Transferências Constitucionais e Legais -

        Previdência Social (RGPS) -         Previdência Social (RGPS) -

        Doações -         Doações -

        Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas -         Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas -

        Outros Recursos Vinculados a Fundos -         Outros Recursos Vinculados a Fundos -

        Demais Recursos -         Demais Recursos -

    (-) Deduções da Receita Orçamentária - -

Transferências Financeiras Recebidas 16.180.669,24 - Transferências Financeiras Concedidas 2.429.549,90 -

    Resultantes da Execução Orçamentária 12.354.292,38 -     Resultantes da Execução Orçamentária 222.946,58 -

        Cota Recebida -         Cota Concedida -

        Repasse Recebido 19.264,87 -         Repasse Concedido 222.946,58 -

        Sub-repasse Recebido 12.335.027,51 -         Sub-repasse Concedido -

        Recursos Arrecadados - Recebidos -         Recursos Arrecadados - Concedidos -

        Valores Diferidos - Baixa -         Valores Diferidos - Baixa -

        Valores Diferidos - Inscrição -         Valores Diferidos - Inscrição -

        Correspondência de Débitos -         Correspondências de Créditos -

        Cota Devolvida -         Cota Devolvida -

        Repasse Devolvido -         Repasse Devolvido -

        Sub-repasse Devolvido -         Sub-repasse Devolvido -

    Independentes da Execução Orçamentária 3.826.376,86 -     Independentes da Execução Orçamentária 2.206.603,32 -

        Transferências Recebidas para Pagamento de RP 3.825.000,00 -         Transferências Concedidas para Pagamento de RP 2.203.920,05 -

        Demais Transferências Recebidas -         Demais Transferências Concedidas -

        Movimentação de Saldos Patrimoniais 1.376,86 -         Movimento de Saldos Patrimoniais 2.683,27 -

        Movimentações para Incorporação de Saldos -         Movimentações para Incorporação de Saldos -

    Aporte ao RPPS - -     Aporte ao RPPS - -

    Aporte ao RGPS - -     Aporte ao RGPS - -

Recebimentos Extraorçamentários 7.089.505,29 - Despesas Extraorçamentárias 2.702.967,54 -

    Inscrição dos Restos a Pagar Processados 12.175,24 -     Pagamento dos Restos a Pagar Processados 35.587,48 -

    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 7.031.139,14 -     Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 2.666.172,97 -

    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.207,09 -     Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.207,09 -

    Outros Recebimentos Extraorçamentários 44.983,82 -     Outros Pagamentos Extraorçamentários - -

        Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento 42.300,55 -         Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento -

        Restituições a Pagar -         Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores -

        Passivos Transferidos -         Pagamento de Passivos Recebidos -

        Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior -         Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior -
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        Arrecadação de Outra Unidade 2.683,27 -         Transferência de Arrecadação para Outra Unidade -

        Variação Cambial -         Variação Cambial -

        Valores para Compensação -         Valores Compensados -

        Valores em Trânsito -         Valores em Trânsito -

        DARF - SISCOMEX -         Ajuste Acumulado de Conversão -

        Ajuste Acumulado de Conversão -         Demais Pagamentos -

        Demais Recebimentos -

Saldo do Exercício Anterior 52.823,92 - Saldo para o Exercício Seguinte 24.036,86 -

    Caixa e Equivalentes de Caixa 52.823,92 -     Caixa e Equivalentes de Caixa 24.036,86 -

TOTAL 23.322.998,45 - TOTAL 23.322.998,45 -



TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

110322 - CASA MILITAR DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA

20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

EXERCICIO
2015

EMISSAO
09/03/2016

PERIODO
Anual

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

RECEITA
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RECEITAS CORRENTES - - - -

    Receitas Tributárias - - - -

        Impostos - - - -

        Taxas - - - -

        Contribuições de Melhoria - - - -

    Receitas de Contribuições - - - -

        Contribuições Sociais - - - -

        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - - -

        Contribuição de Iluminação Pública - - - -

    Receita Patrimonial - - - -

        Receitas Imobiliárias - - - -

        Receitas de Valores Mobiliários - - - -

        Receita de Concessões e Permissões - - - -

        Compensações Financeiras - - - -

        Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos - - - -

        Receita da Cessão de Direitos - - - -

        Outras Receitas Patrimoniais - - - -

    Receitas Agropecuárias - - - -

        Receita da Produção Vegetal - - - -

        Receita da Produção Animal e Derivados - - - -

        Outras Receitas Agropecuárias - - - -

    Receitas Industriais - - - -

        Receita da Indústria Extrativa Mineral - - - -

        Receita da Indústria de Transformação - - - -

        Receita da Indústria de Construção - - - -

        Outras Receitas Industriais - - - -

    Receitas de Serviços - - - -

    Transferências Correntes - - - -

        Transferências Intergovernamentais - - - -

        Transferências de Instituições Privadas - - - -

        Transferências do Exterior - - - -

        Transferências de Pessoas - - - -

        Transferências de Convênios - - - -

        Transferências para o Combate à Fome - - - -

    Outras Receitas Correntes - - - -

        Multas e Juros de Mora - - - -

        Indenizações e Restituições - - - -

        Receita da Dívida Ativa - - - -

        Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS - - - -

        Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - - - -

        Receitas Correntes Diversas - - - -

RECEITAS DE CAPITAL - - - -
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    Operações de Crédito - - - -

        Operações de Crédito Internas - - - -

        Operações de Crédito Externas - - - -

    Alienação de Bens - - - -

        Alienação de Bens Móveis - - - -

        Alienação de Bens Imóveis - - - -

    Amortização de Empréstimos - - - -

    Transferências de Capital - - - -

        Transferências Intergovernamentais - - - -

        Transferências de Instituições Privadas - - - -

        Transferências do Exterior - - - -

        Transferência de Pessoas - - - -

        Transferências de Outras Instituições Públicas - - - -

        Transferências de Convênios - - - -

        Transferências para o Combate à Fome - - - -

    Outras Receitas de Capital - - - -

        Integralização do Capital Social - - - -

        Resultado do Banco Central do Brasil - - - -

        Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional - - - -

        Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam. - - - -

        Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café - - - -

        Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional - - - -

        Receitas de Capital Diversas - - - -

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

SUBTOTAL DE RECEITAS - - - -

REFINANCIAMENTO - - - -

    Operações de Crédito Internas - - - -

        Mobiliária - - - -

        Contratual - - - -

    Operações de Crédito Externas - - - -

        Mobiliária - - - -

        Contratual - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO - - - -

DÉFICIT 18.166.444,15 18.166.444,15

TOTAL - - 18.166.444,15 18.166.444,15

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA - - - -

    Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro - - - -

    Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação - - - -

    Créditos Cancelados Líquidos - - - -

    Créditos Adicionais Reabertos - - - -
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DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES - - 12.847.190,09 11.013.926,30 11.001.751,06 -12.847.190,09

    Pessoal e Encargos Sociais - - - - - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

    Outras Despesas Correntes - - 12.847.190,09 11.013.926,30 11.001.751,06 -12.847.190,09

DESPESAS DE CAPITAL - - 5.319.254,06 121.378,71 121.378,71 -5.319.254,06

    Investimentos - - 5.319.254,06 121.378,71 121.378,71 -5.319.254,06

    Inversões Financeiras - - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - -

RESERVA DO RPPS - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS - - 18.166.444,15 11.135.305,01 11.123.129,77 -18.166.444,15

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - - -

    Amortização da Dívida Interna - - - - - -

        Dívida Mobiliária - - - - - -

        Outras Dívidas - - - - - -

    Amortização da Dívida Externa - - - - - -

        Dívida Mobiliária - - - - - -

        Outras Dívidas - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO - - 18.166.444,15 11.135.305,01 11.123.129,77 -18.166.444,15

TOTAL - - 18.166.444,15 11.135.305,01 11.123.129,77 -18.166.444,15

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR
LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 33.099,15 1.555.267,34 1.257.183,06 1.257.183,06 322.069,13 9.114,30

    Pessoal e Encargos Sociais - - - - - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

    Outras Despesas Correntes 33.099,15 1.555.267,34 1.257.183,06 1.257.183,06 322.069,13 9.114,30

DESPESAS DE CAPITAL - 1.408.989,91 1.408.989,91 1.408.989,91 - -

    Investimentos - 1.408.989,91 1.408.989,91 1.408.989,91 - -

    Inversões Financeiras - - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - - -

TOTAL 33.099,15 2.964.257,25 2.666.172,97 2.666.172,97 322.069,13 9.114,30

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR
PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES - 36.847,30 35.587,48 1.259,82 -0,00

    Pessoal e Encargos Sociais - - - - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - -



TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

110322 - CASA MILITAR DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA

20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

EXERCICIO
2015

EMISSAO
09/03/2016

PERIODO
Anual

PAGINA
4

VALORES EM UNIDADES DE REAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
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ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
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    Outras Despesas Correntes - 36.847,30 35.587,48 1.259,82 -0,00

DESPESAS DE CAPITAL - - - - -

    Investimentos - - - - -

    Inversões Financeiras - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - -

TOTAL - 36.847,30 35.587,48 1.259,82 -0,00
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ATIVO CIRCULANTE 24.036,86 52.823,92 PASSIVO CIRCULANTE 68.930,15 4.709.767,86

    Caixa e Equivalentes de Caixa 24.036,86 52.823,92     Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo - -

    Créditos a Curto Prazo - -     Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - -

        Créditos Tributários a Receber -     Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 6.000,63 23.572,70

        Clientes -     Obrigações Fiscais a Curto Prazo - -

        Créditos de Transferências a Receber -     Obrigações de Repartição a Outros Entes - -

        Empréstimos e Financiamentos Concedidos -     Provisões de Curto Prazo - -

        Dívida Ativa Tributária -     Demais Obrigações a Curto Prazo 62.929,52 4.686.195,16

        Dívida Ativa Não Tributária -

        (-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo -

    Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - -

    Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - -

    Estoques - -

    VPDs Pagas Antecipadamente - -

ATIVO NÃO CIRCULANTE 16.853.310,52 130.124,95 PASSIVO NÃO CIRCULANTE - -

    Ativo Realizável a Longo Prazo - -     Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo - -

        Demais Créditos e Valores a Longo Prazo -     Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - -

        Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo -     Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo - -

        Estoques -     Obrigações Fiscais a Longo Prazo - -

        VPDs Pagas Antecipadamente -     Provisões de Longo Prazo - -

    Investimentos - -     Demais Obrigações a Longo Prazo - -

        Participações Permanentes - -     Resultado Diferido - -

            Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial - TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 68.930,15 4.709.767,86

-

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

            Participações Avaliadas pelo Método de Custo -

Patrimônio Social e Capital Social - -

            (-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes -

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) - -

        Propriedades para Investimento - -

Reservas de Capital - -

            Propriedades para Investimento - -

Ajustes de Avaliação Patrimonial - -

            (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos - -

Reservas de Lucros - -

            (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos - -

Demais Reservas - -

        Investimentos do RPSS de Longo Prazo - -

Resultados Acumulados 16.808.417,23 -4.526.818,99

            Investimentos do RPSS de Longo Prazo - -

    Resultado do Exercício 21.335.236,22 -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS - -

    Resultados de Exercícios Anteriores -4.526.818,99 -4.526.818,99

        Demais Investimentos Permanentes - -

            Demais Investimentos Permanentes - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. - -
(-) Ações / Cotas em Tesouraria - -

    Imobilizado 16.853.310,52 130.124,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16.808.417,23 -4.526.818,99

        Bens Móveis 137.487,52 130.124,95

            Bens Móveis 137.487,52 130.124,95

            (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis - -
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-

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

        Bens Imóveis 16.715.823,00 -

            Bens Imóveis 16.715.823,00 -

            (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis - -

    Intangível - -

        Softwares - -

            Softwares - -

            (-) Amortização Acumulada de Softwares - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares - -

        Marcas, Direitos e Patentes Industriais - -

            Marcas, Direitos e Patentes Industriais - -

            (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. - -

        Direitos de Uso de Imóveis - -

            Direitos de Uso de Imóveis - -

            (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis - -

    Diferido - -

        Diferido -

        (-) Amortização Acumulada -

TOTAL DO ATIVO 16.877.347,38 182.948,87 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16.877.347,38 182.948,87

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

ATIVO FINANCEIRO 24.036,86 7.707.124,26 PASSIVO FINANCEIRO 7.109.183,59 10.704.480,66

ATIVO PERMANENTE 16.853.310,52 -7.524.175,39 PASSIVO PERMANENTE - -2.997.356,40

SALDO PATRIMONIAL 7.524.175,39 SALDO PATRIMONIAL 9.768.163,79 -

Quadro de Compensações

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
2015 2014

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
2015 2014

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - - SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 13.752.470,87 11.259.192,28

    Execução dos Atos Potenciais Ativos - -     Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.752.470,87 11.259.192,28

        Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar - -         Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut - -

        Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong - -         Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên 2.809.229,38 4.620.132,21

        Direitos Contratuais a Executar - -         Obrigações Contratuais a Executar 10.943.241,49 6.639.060,07

        Outros Atos Potenciais Ativos a Executar - -         Outros Atos Potenciais Passivos a Executar - -

TOTAL - - TOTAL 13.752.470,87 11.259.192,28
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DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários -7.085.146,73

Recursos Vinculados -

TOTAL -7.085.146,73
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

2015 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 38.550.853,67 -

    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - -

        Impostos - -

        Taxas - -

        Contribuições de Melhoria - -

    Contribuições - -

        Contribuições Sociais - -

        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - -

        Contribuição de Iluminação Pública - -

        Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - -

    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos - -

        Venda de Mercadorias - -

        Vendas de Produtos - -

        Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - -

    Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 695,89 -

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

        Juros e Encargos de Mora - -

        Variações Monetárias e Cambiais 695,89 -

        Descontos Financeiros Obtidos - -

        Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras - -

        Aportes do Banco Central - -

        Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras - -

    Transferências e Delegações Recebidas 33.888.178,52 -

        Transferências Intragovernamentais 16.180.669,24 -

        Transferências Intergovernamentais - -

        Transferências das Instituições Privadas - -

        Transferências das Instituições Multigovernamentais - -

        Transferências de Consórcios Públicos - -

        Transferências do Exterior - -

        Execução Orçamentária Delegada de Entes - -

        Transferências de Pessoas Físicas - -

        Outras Transferências e Delegações Recebidas 17.707.509,28 -

    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 4.659.991,88 -

        Reavaliação de Ativos - -

        Ganhos com Alienação - -

        Ganhos com Incorporação de Ativos - -

        Ganhos com Desincorporação de Passivos 4.659.991,88 -

        Reversão de Redução ao Valor Recuperável - -

    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 1.987,38 -

        Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - -

        Resultado Positivo de Participações - -

        Operações da Autoridade Monetária - -
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        VPA de Dívida Ativa -

        Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas - -

        Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 1.987,38 -

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 17.215.617,45 -

    Pessoal e Encargos - -

        Remuneração a Pessoal - -

        Encargos Patronais - -

        Benefícios a Pessoal - -

        Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos - -

    Benefícios Previdenciários e Assistenciais - -

        Aposentadorias e Reformas - -

        Pensões - -

        Benefícios de Prestação Continuada - -

        Benefícios Eventuais - -

        Políticas Públicas de Transferência de Renda - -

        Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - -

    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 11.557.378,33 -

        Uso de Material de Consumo 3.819,76 -

        Serviços 11.553.558,57 -

        Depreciação, Amortização e Exaustão - -

    Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 184,73 -

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - -

        Juros e Encargos de Mora 184,73 -

        Variações Monetárias e Cambiais - -

        Descontos Financeiros Concedidos - -

        Aportes ao Banco Central - -

        Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - -

    Transferências e Delegações Concedidas 5.623.037,70 -

        Transferências Intragovernamentais 2.429.549,90 -

        Transferências Intergovernamentais - -

        Transferências a Instituições Privadas - -

        Transferências a Instituições Multigovernamentais - -

        Transferências a Consórcios Públicos - -

        Transferências ao Exterior - -

        Execução Orçamentária Delegada a Entes - -

        Outras Transferências e Delegações Concedidas 3.193.487,80 -

    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 1.562,62 -

        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas - -

        Perdas com Alienação - -

        Perdas Involuntárias - -

        Incorporação de Passivos 1.562,62 -
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        Desincorporação de Ativos - -

    Tributárias 30.559,16 -

        Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 30.559,16 -

        Contribuições - -

    Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados - -

        Custo das Mercadorias Vendidas - -

        Custos dos Produtos Vendidos - -

        Custo dos Serviços Prestados - -

    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 2.894,91 -

        Premiações - -

        Resultado Negativo de Participações - -

        Operações da Autoridade Monetária - -

        Incentivos - -

        Subvenções Econômicas - -

        Participações e Contribuições - -

        Constituição de Provisões - -

        Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 2.894,91 -

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 21.335.236,22 -

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

2015 2014
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.501.581,56 -

    INGRESSOS 16.184.559,60 -

        Receitas Derivadas e Originárias - -

            Receita Tributária - -

            Receita de Contribuições - -

            Receita Patrimonial -

            Receita Agropecuária - -

            Receita Industrial - -

            Receita de Serviços - -

            Remuneração das Disponibilidades - -

            Outras Receitas Derivadas e Originárias - -

        Transferências Correntes Recebidas - -

            Intergovernamentais - -

                Dos Estados e/ou Distrito Federal - -

                Dos Municípios - -

            Intragovernamentais - -

            Outras Transferências Correntes Recebidas - -

        Outros Ingressos das Operações 16.184.559,60 -

            Ingressos Extraorçamentários 1.207,09 -

            Restituições a Pagar -

            Passivos Transferidos -

            Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior -

            Transferências Financeiras Recebidas 16.180.669,24 -

            Arrecadação de Outra Unidade 2.683,27 -

            Variação Cambial -

            Valores para Compensação -

            Valores em Trânsito -

            DARF - SISCOMEX -

            Ajuste Acumulado de Conversão -

            Demais Recebimentos -

    DESEMBOLSOS -14.682.978,04 -

        Pessoal e Demais Despesas -12.252.221,05 -

            Legislativo - -

            Judiciário - -

            Essencial à Justiça - -

            Administração -12.292.970,25 -

            Defesa Nacional - -

            Segurança Pública - -

            Relações Exteriores - -

            Assistência Social - -

            Previdência Social - -

            Saúde - -

            Trabalho - -

            Educação - -
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            Cultura - -

            Direitos da Cidadania -933,93 -

            Urbanismo - -

            Habitação - -

            Saneamento - -

            Gestão Ambiental - -

            Ciência e Tecnologia - -

            Agricultura - -

            Organização Agrária - -

            Indústria - -

            Comércio e Serviços - -

            Comunicações - -

            Energia - -

            Transporte -617,42 -

            Desporto e Lazer - -

            Encargos Especiais - -

            (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento 42.300,55 -

        Juros e Encargos da Dívida - -

            Juros e Correção Monetária da Dívida Interna - -

            Juros e Correção Monetária da Dívida Externa - -

            Outros Encargos da Dívida - -

        Transferências Concedidas - -

            Intergovernamentais - -

                A Estados e/ou Distrito Federal - -

                A Municípios - -

            Intragovernamentais - -

            Outras Transferências Concedidas - -

        Outros Desembolsos das Operações -2.430.756,99 -

            Dispêndios Extraorçamentários -1.207,09 -

            Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores -

            Pagamento de Passivos Recebidos -

            Transferências Financeiras Concedidas -2.429.549,90 -

            Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior -

            Transferência de Arrecadação para Outra Unidade -

            Variação Cambial -

            Valores Compensados -

            Valores em Trânsito -

            Ajuste Acumulado de Conversão -

            Demais Pagamentos -

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -1.530.368,62 -

    INGRESSOS - -

        Alienação de Bens - -

        Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

        Outros Ingressos de Investimentos - -
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    DESEMBOLSOS -1.530.368,62 -

        Aquisição de Ativo Não Circulante -1.501.022,74 -

        Concessão de Empréstimos e Financiamentos - -

        Outros Desembolsos de Investimentos -29.345,88 -

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - -

    INGRESSOS - -

        Operações de Crédito - -

        Integralização do Capital Social de Empresas Estatais - -

        Transferências de Capital Recebidas - -

            Intergovernamentais - -

                Dos Estados e/ou Distrito Federal - -

                Dos Municípios - -

            Intragovernamentais - -

            Outras Transferências de Capital Recebidas - -

        Outros Ingressos de Financiamento - -

    DESEMBOLSOS - -

        Amortização / Refinanciamento da Dívida - -

        Outros Desembolsos de Financiamento - -

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -28.787,06 -

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 52.823,92 -

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 24.036,86 -



Anexo VI 

 

Relatório de Situação Contábil 



 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DE GOVERNO 

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA E CONTABILIDADE - CGAC 

DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
 

RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  CCOONNTTÁÁBBIILL    
 
UG: 110322 - CASA MILITAR DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA 
Gestão: 00001 
Mês/Ano: Dezembro/2015 

 

R E S T R I Ç Ã O   C O N T Á B I L 
1) 632 - RESSALVA - SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.Ñ.CIR-
IMOBIL 
 
Descrição: PENDÊNCIA:  DEMONSTRA A FALTA DE ANALISE DOS SALDOS 
EM CONTAS TRANSITORIAS APOS A DATA DO FECHAMENTO DO MES, 
RESULTANDO NA FALTA DE UM ADEQUADO CONTROLE, ALEM DE INTERFERIR 
NOS INDICES ECONOMICO-FINANCEIROS EXTRAIDOS A PARTIR DESSES 
SALDOS; OU AINDA PELA PRESENCA DE SALDO INDEVIDOS EM CONTAS 
CONTABEIS DO IMOBILIZADO ORIUNDO DE UTILIZACOES INADEQUADAS DAS 
MESMAS. 
 
Fato Gerador: Saldo na Conta 12321.99.05 - Bens Imóveis a 
Classificar no valor de 16.715.823,00, pendente de classificação 
desde de junho de 2015. 
 
 
2) 642 - RESSALVA - FALTA/EVOLUCAO INCOMPATIVEL DEP.AT.IMOBILIZ. 
 
Descrição: CONCILIAÇÃO. A FALTA DOS REGISTROS DE DEPRECIACAO DE 
ATIVOS PERMANENTES IMPOSSIBILITA O ADEQUADO CONHECIMENTO DA 
REALIDADE CONTABIL DO PATRIMONIO, COM REFLEXOS NEGATIVOS SOBRE O 
RESULTADO DO PATRIMONIO, ALEM DE CONDUZIR A INOBSERVANCIA DE 
PROCEDIMENTOS DE CONTEUDO FISCAL E LEGAL.  A RESTRICAO 
ACONTECERA QUANDO NAO HOUVER O REGISTRO OU QUANDO A EVOLUCAO DE 
UM MES PARA OUTRO NAO ESTIVER CONDIZENTE COM O CALCULO ACUMULADO 
NO DECORRER DO EXERCICIO. 
 
Fato Gerador: Falta de Depreciação de Bens Móveis do mês de 
dezembro de2015. 
 
 

 



 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DE GOVERNO 

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA E CONTABILIDADE - CGAC 

DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
 

RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  CCOONNTTÁÁBBIILL    
 
UG: 110322 - CASA MILITAR DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA 
Gestão: 00001 
Mês/Ano: Dezembro/2015 

 

Em   /   / 
 
                  _______________________ 
                     JOÃO BOSCO GARCIA 
                    CONTADOR RESPONSÁVEL 
 



ANEXO VII 
 

Quadro A.8.14.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva em vigência em 2015 
 

Unidade Contratante 

Nome: Gabinete de Segurança Institucional/GSI/PR 

UG/Gestão: 110322 (UGR – 110037) CNPJ: 09.399.736/0001-59 

Informações sobre os Contratos 

Ano do Contrato Área Natureza Identificação do Contrato 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período 
Contratual de 
Execução das 

Atividades 
Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 
Trabalhadores Contratados 

Sit. F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 (L) (O) 

 Contrato Nr 15/2011 Prestação 
de serviço de limpeza e 

conservação – Escritório de 
Representação em Porto 

Alegre-RS 

11446367/0001-50 

Contratum Serviço Administrativo 
01/06/
2013 

01/06/
2015 

* 1     (P) 

2011 (L) (O) 

Contrato Nr 16/2011         
Prestação de serviço de 
limpeza e conservação 

Escritório de Representação em 
São Paulo-SP (Tutoia) 

11873000/0001-12 

Planserv - Limpeza e Conservação 
Ltda 

13/06/
2013 

13/06/
2015 

* 1     (P) 

2013 (L) (O) 

Contrato Nr 25/2013         
Prestação de serviço de 
limpeza e conservação 

Escritório de Representação em 
São Paulo-SP (Pinheiros) 

11873000/0001-12 

Planserv - Limpeza e Conservação 
Ltda 

06/10/
2013 

06/10/
2015 

* 1     (P) 

2009 (V) (O) 
Contrato Nr 24/2009 - 
Prestação de serviço de 

vigilância /SEDE-Brasília/DF 

10496968/0001-04 

Oriente - Segurança Privada Ltda 
30/12/
2012 

30/06/
2015 

64 64     (E) 



Observações: (*) Não há previsão nos contratos de limpeza e conservação (15/2011, 16/2011 e 25/2013) da exigência do grau de escolaridade dos funcionários da empresa contratada para a prestação 
do serviço. 

Legenda 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Fonte: Secretaria de Segurança Presidencial do GSI/PR 

 

 


