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MONITORAMENTO E INTEGRAÇÃO OPERACIONAL 

COPA 2014: Planos operacionais da Defesa Civil,  
da Guarda Municipal e do Centro Integrado de Comando 

 
A atuação integrada dos serviços municipais e a infraestrutura para atendimento em casos de 

crises e emergências mobilizaram os órgãos da prefeitura na construção de planos operacionais para 
a Copa do Mundo 2014. O planejamento prevê um Centro de Operações - Plano de Contingência, no 
Ginásio Tesourinha, o patrulhamento do Território da Copa pela Guarda Municipal e o 
acompanhamento dos serviços municipais pelo videomonitoramento das 840 câmeras do Centro 
Integrado de Comando (Ceic). 

 

GABINETE DE DEFESA CIVIL (Gadec) 
Para o caso de emergências, o Gabinete de Defesa Civil mobilizará a Comissão Permanente de 

Atuação em Emergências (Copae), formada por 12 secretarias municipais, que disponibilizarão 
recursos extras e específicos para ações integradas no Perímetro FIFA durante os dias de jogos em 
Porto Alegre (15, 18, 22, 25 e 30 de junho). Uma equipe de dois agentes também estará de prontidão 
na região, e outra equipe volante terá como ponto base a administração do Parque Marinha do 
Brasil, no apoio ao estádio e atendendo também o Fan Fest e o Caminho do Gol, deslocando com o 
acompanhamento do Batalhão de Operações Especiais (BOE) da Brigada Militar. Além da atuação nas 
ruas, os agentes irão monitorar as ocorrências a partir do Ceic, com um agente durante o dia e outro 
de apoio 4 horas antes e 2 horas depois dos jogos, e do Centro Integrado de Comando e Controle 
(CICC), com um agente de 4 horas antes a 2 horas depois dos jogos.  

 

Centro de Operações | Plano de Contingência: A Defesa Civil estruturou um Centro de 
Operações no Ginásio Tesourinha para atendimento em casos de emergência. A estrutura mobiliza 
esforços de órgãos como a Guarda Municipal, a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), a 
Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), as secretarias municipais de Saúde, Direitos 
Humanos e Esporte, além do Departamento Médico Legal (DML). Já a sede da Defesa Civil (na rua Dr. 
Campos Velho, 426, Cristal) manterá o plantão normal de atendimento à população. Emergências 
podem ser comunicadas pelo telefone (51) 3268.9026.  

 
Recursos municipais exclusivos à disposição da Defesa Civil: 
- DEP (2 retro- escavadeiras, 2 caminhões caçamba, 1 caminhão desentupidor, equipe com 20 
operários); 
- DMAE (2 moto-bombas com operadores, 1 equipe de manutenção para emergência); 
- DMLU (1 retro escavadeira, 2 caminhões de transportes, equipe no mínimo 20 garis);  
- SMAM (2 caminhões de transportes, 1 caminhão cesto pequeno, 1 caminhão cesto grande - 
este ficará na zonal Sul da Smam -, equipe para poda e remoção; 
- SMOV (1 pá carregadeira, 2 caminhões tombadeira). 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA (SMSEG) 
A Guarda Municipal atuará de forma preventiva a partir do sistema de videomonitoramento da 

Central de Operações e do Centro Integrado de Comando, com informações do seu Serviço de 
Inteligência. Serão aproximadamente 212 agentes atuando em parques, praças, prédios públicos, 
monumentos históricos e em todos os eventos referentes à Copa do Mundo.  

O atendimento será realizado em sistema de patrulhamentos preventivos, com paradas 
básicas em locais públicos estratégicos, com planejamento operacional específico para o Paço 
Municipal, Caminho do Gol, Gasômetro, Acampamento Farroupilha, Fan Fest, Brique da Redenção, e 
Mirante do Morro Santa Tereza, além do cumprimento do Cartão Programa (patrulhamentos 
diários).  

 
Principais focos de atuação: 
- Equipe de apoio, proteção e prevenção à violência contra crianças e adolescentes: Atuação 

na Praça Isabel a Católica e nos Parques Farroupilha, Marinha do Brasil, Mauricio Sirostsky Sobrinho e 
Orla do Guaíba. Atividade desenvolvida pela Assessoria Comunitária da secretaria, integrando o 
Comitê de Proteção a Crianças e Adolescentes. 

- Efetivo Operacional das Áreas Centrais e Grupamento Especial Motorizado: Manterá 
sistemática de patrulhamento nos próprios municipais, executando o cartão programa; apoio e 
reforço nos setores de maior afluxo de pessoas; apoio nos eventos; controle de tumulto nos próprios 
municipais (Paço Municipal, Câmara de Vereadores, SMSEG), serviço de escolta; atuação na Base 
Móvel (integrada à Secretaria de Segurança Estadual/RS). 

- Guarnições: Atuarão em apoio às guarnições das Áreas Centrais e Grupamento Especial 
Motorizado; reforço e apoio nos próprios municipais; apoio a eventos nas áreas de atuação e/ou 
quando remanejados para outras áreas. 

 

Capacitação - Em 2014, 270 guardas municipais participaram de cursos de qualificação e 
capacitação. Cerca de 100 profissionais foram capacitados em cursos de inglês básico, em convênio 
com o Pronatec, do governo federal. A formação incluiu ainda atividades de contenção e dispersão 
em distúrbios civis; abordagem, contenção e condução; e atuação em grandes eventos. 

 

Vizinho da Copa 
A campanha mobiliza moradores, comerciantes, funcionários e usuários de serviços nas 

imediações do estádio Beira-Rio para o cadastramento de veículos, para circulação nos dias de jogos 
da Copa em Porto Alegre (15, 18, 22, 25 e 30 de junho). A ação é uma parceria entre EPTC, Secretaria 
Municipal de Segurança e Procempa. 

O cadastramento teve início em 2 de maio, com entrega das credenciais a partir de 19 de 
maio.  O prazo final é 10 de junho. A equipe da Secretaria de Segurança realiza abordagens em 
estabelecimentos e residências do entorno para oferecer esclarecimentos. A duração dos bloqueios 
será de seis horas antes dos jogos e duas horas após o término das partidas.  

www.portoalegre.rs.gov.br/vizinhodacopa 

http://www.portoalegre.rs.gov.br/vizinhodacopa
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CENTRO INTEGRADO DE COMANDO (Ceic) 
 
Durante a Copa do Mundo em Porto Alegre, o Centro Integrado de Comando será responsável 

pelo monitoramento e pela integração operacional. As 840 câmeras da prefeitura distribuídas pela 
cidade acompanharão a prestação de serviços públicos e também a execução dos planos 
operacionais do evento. Para garantir o trabalho conjunto, o Ceic receberá operadores de outros 
poderes, como Exército Brasileiro e Brigada Militar, e também as imagens geradas pelas 50 câmeras 
da Secretaria de Segurança Pública do Estado.  

 

Previsão climática - Além do videomonitoramento, o Metroclima, sistema de previsão 
climática que atua no centro, disponibilizará boletins específicos para os dias de eventos da Copa na 
cidade e estudos sobre as condições do tempo nos horários de chegada e saída de seleções e 
delegações. O serviço abrange ainda acompanhamento do clima em tempo real através de cinco 
estações meteorológicas na Capital, além de imagens de radares e satélites.  

 
Para democratizar o acesso a essas informações, o Ceic disponibiliza a Sala de Transparência, 

espaço destinado à imprensa para acompanhar o trabalho dos técnicos, com acesso visual ao 
videowall. Para a comunicação de casos graves, é utilizado como recurso os Alertas do Twitter - uma 
funcionalidade que sinaliza informações críticas para os seguidores da conta do centro, marcando as 
postagens definidas como alertas com um sino laranja para dar maior visibilidade. Os usuários 
também podem cadastrar seus celulares e receber as notificações por mensagens de texto. 

 

Alertas do Twitter 
A utilização dos alertas exige uma pré-inscrição. Para isso, os usuários do Twitter podem 

acessar a página de configuração de alertas da conta, em twitter.com/[nome do usuário]/alertas. 
Consulte a página de alertas do Ceic em twitter.com/Ceic_PoA/alerts. A partir daí, os seguidores da 
conta do Ceic poderão receber uma notificação diretamente no seu telefone via SMS. Os usuários do 
Twitter para iPhone ou do Twitter para Android também receberão uma notificação push direto no 
seu celular. 

 
 
 

Prefeitura de Porto Alegre 
www.portoalegre.rs.gov.br |facebook.com/prefpoa | facebook.com/poadigital 
@prefeitura_poa | @ceic_poa 
 
Copa – Porto Alegre 
www.copa2014.portoalegre.rs.gov.br | facebook.com/PortoAlegre2014 
@poa2014oficial  

 

http://www.portoalegre.rs.gov.br/
http://www.copa2014.portoalegre.rs.gov.br/

