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10863348 08020.000569/2020-09

 

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS

 

PORTARIA SEOPI Nº 6, DE 29 DE JANEIRO DE 2020
 

 

  
Regulamenta a criação e concessão de dis�n�vos a serem conferidos aos
profissionais do Sistema Único de Segurança Pública par�cipantes do
Programa VIGIA.

O SECRETÁRIO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019 e a Portaria nº 77,
de 17 de janeiro de 2020, da Secretaria-Execu�va do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública  resolve:

Art. 1º  Regulamentar o procedimento administra�vo para criação dos dis�n�vos de iden�ficação para os integrantes do Programa Vigia, por
reconhecimento e valorização profissional do policial pela capacitação pessoal e crescimento intelectual.

Art. 2º Os dis�n�vos têm obje�vo de iden�ficar os profissionais civis e militares do Sistema Único de Segurança Pública, por reconhecimento ao
desempenho nas a�vidades no âmbito do Programa Vigia.

Art. 3º Os dis�n�vos apresentam as marcas ins�tucionais do Programa VIGIA em duas de suas formas já aprovadas, em dois formatos dos Cursos de
Unidades Especializadas de Fronteira - CUEF  e possuem duas classes: 

I - Apresentação Simplificada, conforme heráldica e modelos a serem adotados, constante no Anexo I. 

II - Apresentação Nominal, conforme heráldica e modelos a serem adotados constante no Anexo I.

Art. 4º A Diretoria Operações Integradas da Secretaria de Operações Integradas divulgará a lista de par�cipantes do Programa VIGIA aptos a usarem
o brevê, que deverá ser obrigatoriamente homologada pelo Secretário de Operações Integradas.

Art. 5º A autorização para a u�lização do brevê seguirá de acordo com as leis, portarias, decretos e normas vigentes nas corporações civis e militares de
cada ente federado ou ins�tuição a qual pertence o discente, enquanto es�ver par�cipando do Programa VIGIA.

Art. 6º A Secretaria de Operações Integradas não se responsabilizará pela fabricação ou distribuição dos brevês de que trata esta portaria.

Parágrafo único.  O brevê será confeccionado às expensas dos profissionais do Sistema Único de Segurança Pública par�cipantes do Programa VIGIA
interessados em usar iden�ficação, que figurarem na lista mencionada no art. 4º, e deverá seguir estritamente o con�do nesta norma e em seus anexos, para o seu
devido reconhecimento. 

Art. 7º Os casos omissos e as dúvidas quanto à aplicação desta Portaria serão dirimidos pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da
Jus�ça e Segurança Pública, através da Diretoria de Operações Integradas.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
 

ROSALVO FERREIRA FRANCO 
Secretário de Operações Integradas do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Rosalvo Ferreira Franco, Secretario(a) de Operações Integradas, em 29/01/2020, às 13:38, conforme o § 1º do art. 6º e art.
10 do Decreto nº 8.539/2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o código verificador 10863348 e o código CRC A6F45116  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo
no Ministério da Jus�ça e Segurança Pública.

ANEXO I 
Apresentação Simplificada
O referido distintivo é composto por um conjunto de elementos dispostos abaixo e a HERÁLDICA terá a seguinte descrição:
 

1. Quadro medindo 5cm de lado com bordas pretas e fundo verde musgo.
2. Dois triângulos isósceles sem base, invertidos no sentido vertical, representando as letras “V” e “A”, respectivamente “Vigilância e Autonomia da sigla que dá

nome ao programa nacional de segurança nas Fronteiras e Divisas.
3. Junto ao canto superior esquerdo e canto inferior direito o encontro de duas linhas formando um ângulo reto junto aos vértices de base externas dos triângulos

isósceles, representando o desenvolvimento de do proposito do Programa, de forma a permitir a adaptabilidade das ações do programa.

 

Boletim de Serviço em 29/01/2020 
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IMAGEM DO DISTINTIVO 

 
 Apresentação Nominal:

 
 O referido distintivo é composto por um conjunto de elementos dispostos abaixo e a HERÁLDICA terá a seguinte descrição:
 

1. Retângulo medindo Yx2Y com portas pretas e fundo verde musgo.
2. Acrônimo sigla que dá nome ao programa nacional de segurança nas Fronteiras e Divisas.
3. Junto ao canto superior esquerdo e canto inferior direito o encontro de duas linhas formando um ângulo reto junto aos vértices de base externas dos triângulos

isósceles, representando o desenvolvimento de do proposito do Programa, de forma a permitir a adaptabilidade das ações do programa.

 
IMAGEM DO DISTINTIVO

 
 
 
Uso:
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Referência: Processo nº 08020.000569/2020-09 SEI nº 10863348
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