
*RESOLUÇÃO CONJUNTA CESIR/RJ Nº 01 DE 19 DE MAIO DE 2016 
 
APROVA A NORMA GERAL DE FUNCIONAMENTO DO COMITÊ 
EXECUTIVO SEGURANÇA INTEGRADA REGIONAL E DE COMPOSIÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO GABINETE INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 
E DO GABINETE INTEGRADO DE GESTÃO DE INCIDENTE CRÍTICO, 
COMO DESDOBRAMENTOS DO COMITÊ. 
 
OS MEMBROS DO COMITÊ EXECUTIVO DE SEGURANÇA INTEGRADA 
REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, formalmente constituído 
através da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, publicado no Diário 
Oficial da União nº 90, Seção 03, página 93, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO: 
 
- a necessidade de se normatizar o funcionamento e rotinas do Comitê 
Executivo Segurança Integrada Regional (CESIR/RJ), 
 
- que determinados eventos previstos no calendário oficial dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos de 2016 exigem um acompanhamento mais próximo e 
integrado por parte dos dirigentes institucionais, 
 
- que determinados incidentes críticos, ao por em risco a incolumidade das 
pessoas, do meio-ambiente e do patrimônio, podem comprometer o andamento 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 e exigem deliberações céleres e 
conjuntas, culminando na mobilização de recursos multi-agências, 
 
- a aprovação pelos membros do CESIR/RJ em reunião preliminar do comitê no 
dia 11 de novembro de 2015, do desdobramento do CESIR/RJ em Gabinete 
Integrado de Acompanhamento (GIA) e Gabinete Integrado de Gestão de 
Incidente Crítico (GIGIC), e 
 
- a necessidade de definição de uma política de composição e funcionamento 
do Gabinete Integrado de Acompanhamento e do Gabinete Integrado de 
Gestão Incidente Crítico, 
 
RESOLVEM: 
 
Art. 1º - Aprovar, na forma do Anexo, a norma geral de funcionamento do 
Comitê Executivo Segurança Integrada Regional (CESIR/RJ) e de composição 
e funcionamento de Gabinete Integrado de Acompanhamento (GIA) e o 
Gabinete Integrado de Gestão de Incidente Crítico (GIGC), como 
desdobramentos do comitê, que funcionarão na Sala de Crise do Centro 
Integrado de Comando e Controle do Estado do Rio de Janeiro (CICC/RJ). 
 
Art. 2º - Esta Resolução Conjunta entrará em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO ÚNICO 

 
NORMA GERAL DE FUNCIONAMENTO DO COMITÊ EXECUTIVO DE 
SEGURANÇA INTEGRADA REGIONAL (CESIR/RJ) E DE COMPOSIÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO GABINETE INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 
(GIA) E DO GABINETE INTEGRADO DE GESTÃO DE INCIDENTE CRÍTICO 
(GIGIC) 
 
CAPÍTULO I 
 
DO COMITÊ EXECUTIVO DE SEGURANÇA INTEGRADA REGIONAL 
(CESIR/RJ) 
 
SEÇÃO I 
 
DA FINALIDADE 
 
Art. 1º - O Comitê Executivo de Segurança Integrada (CESIR/RJ) tem por 
finalidade orientar e facilitar a integração das estruturas de Segurança Pública, 
Defesa Nacional e Inteligência para os Jogos Rio 2016, criando sinergia de 
esforços dos três eixos, nos termos estabelecidos no Plano Estratégico de 
Segurança Integrada (PESI) e no Acordo de Cooperação Técnica (ACT) 
celebrado em 11/05/2016 entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e o 
Município do Rio de Janeiro. 
 
§ 1° - O CESIR/RJ possui natureza deliberativa, mediante consenso entre os 
membros, não se confundindo com as estruturas de comitê, comissão ou 
grupos de trabalhos existentes em cada eixo. 
 



§ 2° - A ausência de consenso entre os membros implicará no 
encaminhamento da demanda ao Comitê Executivo de Segurança Integrada 
(CESI), nos termos pactuados no ACT. 
 
SEÇÃO II 
 
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPOSIÇÃO 
 
Art. 2º- O CESIR/RJ, com atribuições previstas no ACT, será coordenado pelo 
Secretário de Estado de Segurança e composto pelas seguintes autoridades: 
 
I - Representante do Ministério da Justiça; 
 
II - Representante do Ministério da Defesa; 
 
III - Superintendente Regional da ABIN; 
 
IV - Secretário de Estado de Segurança; 
 
V - Secretário de Estado de Defesa Civil; 
 
VI - Representante da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 
 
Parágrafo Único - Cada membro titular do CESIR/RJ terá direito a designar 
suplentes e assessores, não excedendo nas reuniões o quantitativo de três, 
entre o próprio titular, seus suplentes e assessores. 
 
SEÇÃO III 
 
DAS REUNIÕES 

 

 
Art. 3º - O CESIR/RJ terá, inicialmente, suas reuniões realizadas na 

sala de crise do CICCR/RJ, sendo facultadas reuniões em outros locais 
por sugestão ou convite dos membros titulares. 

 
§ 1°- Cada membro do CESIR/RJ, na condição de anfitrião das 

reuniões, zelará pelos limites estabelecidos no Parágrafo Único do 
Art. 2º. 

 
§ 2°- Aos membros do CESIR/RJ é facultado propor à coordenação 

que outras autoridades sejam convidadas diante da pertinência 

temática, o que será efetivado mediante consulta prévia aos demais 
membros. 

 
Art. 4º - O CESIR/RJ possuirá as seguintes modalidades de reuniões: 

 
 

 



I - Ordinárias; 

 
II - Extraordinárias. 

 

§ 1°- As reuniões ordinárias ocorrerão em calendário prévio 
estabelecido pelos membros do CESIR/RJ, sendo passíveis de não 

realização diante de ausência de pauta. 
 

§ 2°- A coordenação do CESIR/RJ elaborará as pautas das reuniões 
ordinárias, sendo facultado a cada membro, com prazo limite de uma 

semana de antecedência, propor temas. 
 

§ 3° - As reuniões extraordinárias do CESIR/RJ poderão ser 
convocadas pelo (s): 

 
I - Comitê Executivo de Segurança Integrada (CESI); 

 
II - Membros titulares do CESIR/RJ; 

 

III - Coordenadores das Estruturas de Comando e Controle afetas à 
segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.  

 
CAPÍTULO II DO GABINETE INTEGRADO DE 

ACOMPANHAMENTO (GIA)  SEÇÃO I DA FINALIDADE 
 

Art. 5º O Gabinete Integrado de Acompanhamento (GIA) tem por 
finalidade acompanhar as cerimônias de abertura e de encerramento 

dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, além de outros eventos 
sensíveis durante o período de competição, por deliberação do 

próprio CESIR/RJ. 
 

Parágrafo Único - O acompanhamento por parte do GIA não 
objetiva interferir na gestão da operação por parte das estruturas de 

comando e controle em funcionamento, servindo apenas de fórum 

dotado de maior agilidade para fins de difusão de informação e 
possível processo decisório em caso de incidentes que envolvam 

conjuntamente, no mínimo, dois eixos dentre os de segurança 
pública, defesa e inteligência. 

 
SEÇÃO II DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 6º - O GIA consiste na reunião dos membros do CESIR/RJ com 

dirigentes institucionais de Segurança Pública, Defesa e Inteligência 
no Estado do Rio de Janeiro 

 
§ 1° - São dirigentes institucionais de Segurança Pública, Defesa e 

Inteligência no Rio de Janeiro, para fins de participação no GIA as 
seguintes autoridades: 



 

I - Comandante Militar do Leste; 
 

II - Comandante do 1º Distrito Naval; 

 
III - Comandante do III COMAR; 

 
IV - Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal; 

 
V - Superintendente Regional do Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal; 
 

VI - Diretor do Departamento da Força Nacional de Segurança 
Pública; 

 
VII - Chefe da Polícia Civil; 

 
VIII - Comandante Geral da Polícia Militar; 

 

IX - Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar; 
 

X - Inspetor Geral da Guarda Municipal do Município do Rio de 
Janeiro; 

 
XI - Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego do Município 

do Rio de Janeiro; 
 

XII - Subsecretário de Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro. 
 

§ 2º - O rol constante no parágrafo anterior poderá ser ampliado a 
qualquer momento mediante consenso dos membros do CESIR/RJ, 

podendo contemplar dirigentes ou representantes de outros órgãos 
das três esferas governamentais. 

 

§ 3º - O membro titular do CESIR/RJ poderá para fins de GIA 
substituir seus assessores originais do próprio comitê por seus 

suplentes ou por outros assessores próprios, observando o limite 
estabelecido no Parágrafo Único do Art. 2º. 

 
§ 4º - Uma vez acionado o GIA, as assessorias jurídicas e de 

comunicação social vinculadas aos órgãos de origem dos membros do 
CESIR/RJ ficarão de sobreaviso e à disposição do gabinete, 

ressalvadas as rotinas internas de cada instituição. 
 

§ 5º - Presente ao GIA autoridade que venha estar hierarquicamente 
acima do membro titular do CESIR ou do dirigente institucional, este 

passa automaticamente a condição de suplente, permanecendo no 



ambiente, observando o limite estabelecido no Parágrafo Único do 

Art. 2º. 
 

SEÇÃO III DA CONVOCAÇÃO 

 
Art. 7º - O GIA está previamente convocado para as cerimônias de 

abertura e de encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 
2016. 

 
Art. 8º - Os membros do CESIR/RJ diante de possíveis eventos 

sensíveis durante o período de competição, poderão solicitar a 
convocação do GIA à coordenação do CESIR/RJ, para fins de 

acompanhamento,dentro da finalidade do gabinete, e com vistas a 
dotar a difusão de informação ou possíveis processos decisórios de 

celeridade. 
 

SEÇÃO IV DA COORDENAÇÃO 
 

Art. 9º - O GIA será coordenado pelo Secretário de Estado de 

Segurança. 
 

§ 1° - A Subsecretaria Extraordinária de Grandes Eventos da 
Secretaria de Estado de Segurança (SSEGEV/SESEG) funcionará 

como secretaria executiva, expedindo convites, organizando pautas e 
documentações. 

 
§ 2° - A Subsecretaria de Comando e Controle da Secretaria de 

Estado de Segurança (SSCC/SESEG) funcionará como apoio 
administrativo, provendo o GIA do aporte logístico necessário para 

seu funcionamento, incluindo o credenciamento e o controle de 
acesso à Sala de Crise do CICC/RJ. 

 
CAPÍTULO III DO GABINETE INTEGRADO DE GESTÃO DE 

INCIDENTE CRÍTICO (GIGIC) SEÇÃO I DA FINALIDADE  

 
Art. 10 - O Gabinete Integrado de Gestão de Incidente Crítico 

(GIGIC) tem por finalidade gerenciar incidentes críticos que 
extrapolem a capacidade de gestão das estruturas de comando e 

controle e envolvam, para solução, um esforço conjunto dos eixos de 
segurança pública, de defesa e de inteligência. 

 
Parágrafo Único - Considera-se incidente crítico, para fins de 

acionamento do GIGIC, todo evento adverso que afete a segurança 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, dotado das seguintes 

características: 
 

I - Elevado poder de impacto na ordem pública ou na incolumidade 
das pessoas e/ou do patrimônio e/ou do meio-ambiente, ameaçando, 



ainda que parcialmente, a continuidade dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos de 2016. 
 

II - Potencial de agravamento, e consequente insuficiência de 

recursos, depois de realizadas as primeiras respostas por parte das 
estruturas de comando e controle envolvidas na segurança dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos de 2016. 
 

SEÇÃO II DA COMPOSIÇÃO 
 

Art. 11 - O GIGIC consiste na reunião dos membros do CESIR/RJ 
com as autoridades elencadas no § 1° do Art. 6º. 

 
§ 1º - O rol de participantes do GIGIC poderá ser ampliado diante da 

pertinência temática ou pela necessidade de conhecimento 
técnicocientífico para fins de solução do incidente crítico. 

 
§ 2º - A deliberação sobre a presença de outros participantes caberá 

ao membro titular do CESIR em articulação com dirigente 

institucional de sua linha hierárquica que estiver exercendo a 
liderança situacional a partir das primeiras respostas. 

 
§ 3º - O membro titular do CESIR/RJ poderá para fins de GIGIC 

reconfigurar seus suplentes e assessores, diante das necessidades 
relacionadas à solução do incidente crítico, observando os limites 

estabelecidos no Parágrafo Único do Art. 2º. 
 

§ 4º - Uma vez acionado o GIGIC, as assessorias jurídicas e de 
comunicação social vinculadas aos órgãos de origem dos membros do 

CESIR/RJ ficarão de sobreaviso e à disposição do gabinete, 
ressalvadas as rotinas internas de cada instituição. 

 
§ 5º - Presente ao GIGIC autoridade que venha estar 

hierarquicamente acima do membro titular do CESIR ou do dirigente 

institucional, este passa automaticamente a condição de suplente, 
permanecendo no ambiente e colaborando com o processo de solução 

do incidente crítico, observando os limites estabelecidos no Parágrafo 
Único do Art. 2º. 

 
SEÇÃO III DO ACIONAMENTO 

 
Art. 12 - São competentes para acionamento do GIGC, os membros 

do CESIR/RJ e as autoridades elencadas no § 1° do Art. 6º. 
 

Parágrafo Único- Os membros do CESIR/RJ, além da própria 
iniciativa, acionarão o GIGIC cumprindo determinação dos seus 

respectivos escalões superiores ou atendendo solicitação de algumas 
das autoridades elencadas no § 1° do Art. 6º. 



 

SEÇÃO IV DA COORDENAÇÃO  
 

Art. 13 - O GIGIC possuirá dois tipos de coordenação: 

 
I - Coordenação Administrativa; 

 
II - Coordenação Operacional. 

 
§ 1°- A coordenação administrativa do GIGIC será exercida pelo 

Secretário de Estado de Segurança, nos moldes estabelecidos pelo 
Art. 9º e parágrafos. 

 
§ 2° - A coordenação operacional do GIGIC será exercida pelo 

membro do CESIR ou seu superior hierárquico, cuja linha de 
subordinação detenha a liderança situacional para fins de execução 

de respostas ao incidente crítico. 
 

SEÇÃO V DA REUNIÃO 

 
Art. 14 - Acionado o GIGIC os membros, caso não estejam reunidos 

por força do GIA, deslocar-se-ão o mais breve possível para a Sala  
de Crise do CICC/RJ. 

 
Art. 15 - Reunido o GIGIC serão cumpridas cronologicamente as 

seguintes etapas: 
 

I - Exposição por parte do acionador do GIGIC dos fatos e razões que 
motivaram o acionamento, incluindo as respostas em andamento; 

 
II - Designação do Coordenador Operacional previsto no Art.9º; 

 
III - Reavaliação dos suplentes e assessores, incluindo a convocação 

de assessoria técnica-científica. 

 
IV - Definição de objetivos a serem atingidos para solução do 

incidente crítico, priorizando: 
 

(a) a preservação da vida; 
 

(b) restabelecimento da ordem pública; 
 

(c) continuidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016; 
 

(d) propriedade. 
 

V - A partir do estabelecimento dos objetivos, a deliberação da 
continuidade das respostas iniciais ou a definição de novas 



estratégias a serem empreendidas, indicando a origem e o tipo dos 

recursos operacionais a serem empregados. 
 

VI - Execução das ações provenientes da continuidade das respostas 

iniciais ou das estratégias definidas. 
 

VII - Avaliação dos resultados obtidos com as ações e conseqüente 
reavaliação dos objetivos, iniciando novo ciclo até a solução do 

incidente crítico. 
 

§ 1º - Na formulação dos objetivos, os mesmos deverão ser: 
 

I - Relevantes; 
 

II - Específicos; 
 

III - Mensuráveis; 
 

IV - Alcançáveis. 

 
§ 2º - As estratégias, e consequentes ações, terão por fonte os 

protocolos e planos de contingências elaborados a partir do processo 
de planejamento. 

 
Art. 16 - Os membros titulares do CESIR, vinculados aos órgãos que 

coordenam os eixos de segurança pública, defesa e inteligência, 
apresentarão no prazo de trinta dias a contar da entrada em vigor da 

presente norma, proposta de realização de exercícios de mesa, 
voltados a possíveis cenários que venham a ensejar no acionamento 

do GIGIC. 
 

Parágrafo Único - Os cenários deverão contemplar alternadamente 
a coordenação operacional a ser exercida por cada membro do 

CESIR/ RJ. 

 
*Republicada por incorreção no original publicada no D.O. de 

02.06.2016. 
 


