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Ministério do Esporte
SECRETARIA EXECUTIVA
DELIBERAÇÃO Nº 688, DE 23 DE JANEIRO DE 2015
Dá publicidade aos projetos desportivos,
relacionados nos anexos I e II, aprovados
nas reuniões ordinárias realizadas em
02/09/2014, 07/10/2014 e 02/12/2014.

A COMISSÃO TÉCNICA VINCULADA AO MINISTÉRIO
DO ESPORTE, de que trata a Lei nº 11.438 de 29 de dezembro de
2006, instituída pela Portaria nº 267, de 24 de outubro de 2013,
considerando:
a) a aprovação dos projetos desportivos, relacionados nos
anexos I e II, aprovados nas reuniões ordinárias realizadas em
02/09/2014, 07/10/2014 e 02/12/2014.
b) a comprovação pelo proponente de projeto desportivo
aprovado, das respectivas regularidades fiscais e tributárias nas esferas federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do
art. 27 do Decreto nº 6.180 de 03 de agosto de 2007 decide:
Art. 1º Tornar pública, para os efeitos da Lei nº 11.438 de
2006 e do Decreto nº 6.180 de 2007, a aprovação do projeto desportivo relacionado no anexo I.
Art. 2º Autorizar a captação de recursos, nos termos e prazos
expressos, mediante doações ou patrocínios, para o projeto desportivo
relacionado no anexo I.
Art. 3º Prorrogar o prazo de captação de recursos do projeto
esportivo, para o qual o proponente fica autorizado a captar recurso,
mediante doações e patrocínios, conforme anexo II.
Art. 4º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO VIEIRA
Presidente da Comissão
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CONSIDERANDO que cabe à Autoridade Pública Olímpica
a coordenação de ações governamentais para o planejamento e entrega das obras e serviços necessários à realização dos Jogos Rio
2016;
CONSIDERANDO a competência da Autoridade Pública
Olímpica para elaboração e atualização da Carteira de Projetos Olímpicos e da Matriz de Responsabilidades;
CONSIDERANDO a Resolução nº 01, de 22 de janeiro de
2015, da Diretoria Colegiada da Autoridade Pública Olímpica;
por deliberação unânime, em sua Reunião Ordinária nº 01,
de 22 de janeiro de 2015, resolve:
Art. 1º Atualizar e revisar a Carteira de Projetos Olímpicos e
a Matriz de Responsabilidades dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos
Rio 2016 na forma dos Anexos I e II desta Resolução.
Art. 2º Determinar a disponibilização integral das versões
atualizadas e revisadas da Carteira de Projetos Olímpicos e da Matriz
de Responsabilidades no sítio da Autoridade Pública Olímpica na
rede mundial de computadores no endereço a seguir:
www.apo.gov.br.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Conselho

DIRETORIA COLEGIADA
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 22 DE JANEIRO DE 2015
A DIRETORIA COLEGIADA DA AUTORIDADE PÚBLICA OLÍMPICA, no uso da competência que lhe confere o inciso VI,
do Art. 22 do Estatuto da Autoridade Pública Olímpica, por deliberação de sua maioria, em Reunião Ordinária 01/2015 de 22 de
janeiro de 2015, resolve:
APROVAR a proposta de atualização da Carteira de Projetos
Olímpicos e de Matriz de Responsabilidades dos Jogos.
DETERMINAR ao Diretor Executivo o encaminhamento da
proposta para aprovação pelo Conselho Público Olímpico.
FERNANDO AZEVEDO E SILVA
Presidente da Autoridade Pública Olímpica

ANEXO I
1 - Processo: 58701.002593/2014-35
Proponente: Associação Recreativa e Cultural WEG
Título: Adequação e Modernização do Campo de Futebol
Registro: 02SC126442013
Manifestação Desportiva: Desporto de Participação
CNPJ: 84.434.240/0001-94
Cidade: Jaraguá do Sul UF: SC
Valor aprovado para captação: R$ 946.661,03
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 0405 DV: 7 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 57017-6
Período de Captação até: 31/12/2015
ANEXO II
1- Processo: 58701.001966/2012-99
Proponente: AC5 Associação Guilherme Zimmermann Gomes Stringari
Título: Handebol, Cidadania e Juventude
Valor aprovado para captação: R$ 139.494,39
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 0531 DV: 2 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 111947-8
Período de Captação até: 31/12/2015
2- Processo: 58701.007539/2013-03
Proponente: Associação Atlética Banco do Brasil Restinga Seca
Título: AABB Esportes - Restinga Seca (RS)
Valor aprovado para captação: R$ 479.716,17
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 0868 DV: 0 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 12846-5
Período de Captação até: 31/12/2015
3- Processo: 58701.002174/2013-12
Proponente: Prefeitura Municipal de Lins
Título: Lins - Formando Campeões na Natação 2014
Valor aprovado para captação: R$ 622.627,15
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 0058 DV: 2 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 70377-X
Período de Captação até: 31/12/2015
4 - Processo: 58701.007520/2013-59
Proponente: União Municipal dos Estudantes Secundaristas
Título: III Jogos Estudantis da Cidade de São Paulo
Valor aprovado para captação: R$ 402.918,37
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 3386 DV: 3 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 21890-1
Período de Captação até: 31/12/2015

AUTORIDADE PÚBLICA OLÍMPICA
CONSELHO PÚBLICO OLIMPICO
RESOLUÇÃO Nº 4, DE 23 DE JANEIRO DE 2015
Atualiza e revisa a Carteira de Projetos
Olímpicos e a Matriz de Responsabilidades
dos Jogos Rio 2016.
O CONSELHO PÚBLICO OLÍMPICO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e VI do parágrafo quinto da
Cláusula Décima Primeira e o inciso VI da Cláusula Quarta, ambas
do Contrato de Consórcio Público que instituiu a Autoridade Pública
Olímpica,

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 22 DE JANEIRO DE 2015
A DIRETORIA COLEGIADA DA AUTORIDADE PÚBLICA OLÍMPICA, no uso da competência que lhe confere o inciso VI,
do Art. 22 do Estatuto da Autoridade Pública Olímpica, por deliberação de sua maioria, em Reunião Ordinária 01/2015 de 22 de
janeiro de 2015, resolve:
DETERMINAR ao Diretor Executivo o encaminhamento para aprovação pelo Conselho Público Olímpico, do Plano de Políticas
Públicas na versão elaborada e divulgada em 16 de abril de 2014
pelos entes consorciados, conforme determina o item 9.1.1. do Acórdão n.º 1662/2014 - TCU - Plenário e ratificada no Acórdão n.º
2914/2014 - TCU - Plenário.
FERNANDO AZEVEDO E SILVA
Presidente da Autoridade Pública Olímpica

.

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 8, DE 23 DE JANEIRO DE 2015

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo
em vista o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2007, no
Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 e no Decreto nº 7.845, de
14 de novembro de 2014, e
Considerando o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, em especial seu art. 3º, inciso I, que determina a
observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como
exceção;
Considerando que a informação em poder dos órgãos e entidades públicas poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou
reservada, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, nos termos do art. 23
da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; e
Considerando as diretrizes para a instituição do processo de
tratamento da informação contidas na Norma Complementar nº
20/IN01/DSIC/GSI, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, emitida em 15 de julho de 2014 e revisada em
15 de dezembro de 2014, resolve:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Portaria regulamenta os procedimentos relativos
à classificação e ao tratamento da informação classificada no âmbito
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2º Para efeitos desta Portaria consideram-se as seguintes
definições:
I - informação: dados, processados ou não, que podem ser
utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em
qualquer meio, suporte ou formato;
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II - informação classificada: espécie de informação sigilosa
que, em virtude de seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à
segurança da sociedade ou do Estado, é classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada, nos termos do art. 24 da Lei nº 12.527,
de 2011;
III - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;
IV - necessidade de conhecer: condição segundo a qual o
conhecimento da informação classificada é indispensável para o adequado exercício de cargo, função, ou atividade;
V - processo: documento ou conjunto de documentos que
exige estudo mais detalhado, bem como procedimentos expressados
por despachos, pareceres técnicos, anexos ou, ainda, instruções para
pagamento de despesas, protocolado e autuado pelos órgãos autorizados a executar tais procedimentos; e
VI - tratamento da informação: conjunto de ações referentes
à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação.
Art. 3º Para a classificação da informação em grau de sigilo,
deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o
critério menos restritivo possível, considerados:
I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e
do Estado; e
II - o prazo máximo de classificação em grau de sigilo ou o
evento que defina seu termo final.
Art. 4º A classificação da informação deve observar os critérios definidos no art. 23, incisos I a VIII, da Lei nº 12.527, de
2011.
Art. 5º A classificação das informações será realizada pelas
autoridades competentes, conforme graus determinados a seguir:
I - ultrassecreto e secreto: Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; e
II - reservado: Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, e ocupantes de cargos de chefia do Grupo Direção
e Assessoramento Superiores (DAS), nível DAS 101.5 ou superior.
§ 1º O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão poderá delegar competência para classificação em grau reservado a ocupantes de cargos de chefia do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS), nível DAS 101.4, vedada a subdelegação.
§ 2º A classificação da informação realizada pelos agentes
públicos referidos no § 1º deverá ser informada à autoridade delegante, no prazo de noventa dias.
Art. 6º Os prazos máximos de classificação são os seguintes:
I - grau ultrassecreto: vinte e cinco anos;
II - grau secreto: quinze anos; e
III - grau reservado: cinco anos.
§ 1º Os prazos serão contados a partir da data de produção
do documento.
§ 2º Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de
acesso a ocorrência de determinado evento, observados os prazos
máximos de classificação.
Art. 7º A classificação das informações será reavaliada pela
autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior,
mediante provocação ou de ofício, para desclassificação ou redução
do prazo de sigilo, observado o disposto no parágrafo único do art. 35
do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.
Art. 8º A reclassificação da informação poderá ser feita pela
autoridade competente para a classificação no novo grau de sigilo,
devendo ser observado o prazo máximo de restrição de acesso do
novo grau de classificação, a contar da data de produção do documento.
Art. 9º A classificação, desclassificação ou reclassificação de
informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada no
Termo de Classificação de Informação (TCI), conforme estabelecido
no art. 16 desta Portaria.
Parágrafo único. Os atos de classificação, desclassificação ou
reclassificação da informação devem sempre ser motivados.
Art. 10. A desclassificação de informações será automática
depois de transcorridos os prazos ou termos previstos na decisão de
classificação.
CAPÍTULO II
DO TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO CLASSIFICADA
Seção I
Das etapas do ciclo de vida da informação classificada
Art. 11. O sigilo da informação classificada deve ser resguardado durante todas as etapas de seu ciclo de vida, considerandose as seguintes definições para efeitos desta Portaria:
I - produção e recepção: estágio inicial do ciclo de vida, e
compreende a produção, recepção ou custódia e classificação da informação;
II - organização: armazenamento, arquivamento e controle da
informação;
III - uso e disseminação: utilização, acesso, reprodução,
transporte, transmissão, armazenamento e distribuição da informação;
e
IV - destinação: estágio final do ciclo de vida da informação,
e compreende a avaliação, destinação ou eliminação da informação.
Seção II
Da produção e recepção
Art. 12. É de responsabilidade do servidor que produziu ou
recebeu a informação passível de classificação, nos termos do art. 4º,
dar ciência à chefia imediata, que deverá encaminhar o documento
que a contenha à autoridade máxima da unidade.
Art. 13. A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos (CPADS) deverá opinar sobre as informações passíveis de classificação em qualquer grau de sigilo.
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