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Cria equipes de Segurança Técnica e Operacional no âmbito da Divisão de 

Segurança Orgânica da Procuradoria da República no Paraná; estabelece 

regras para sua formação; e fixa suas atribuições básicas. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 

DO PARANÁ, no uso das atribuições conferidas pelo art. 56 e incisos do Regimento Interno Diretivo 

do Ministério Público Federal (aprovado pela Portaria PGR nº 357, de 05.05.15), e pelo artigo 33 e 

incisos do Regimento Interno Administrativo do MPF (Portaria SG/MPF nº 382, de 05 de maio de 

2015): 

considerando a necessidade de estabelecer máxima eficiência nas atividades 

desenvolvidas pela Divisão de Segurança Orgânica –DSO; 

considerando a necessidade de compor equipes de segurança técnica e operacional no 

âmbito da Divisão de Segurança Orgânica – DSO – desta PR/PR; estabelecer regras para sua 

formação;, bem como definir atribuições e critérios para o desenvolvimento dos trabalhos, RESOLVE: 

Art. 1º. No âmbito da Procuradoria da República no Estado do Paraná, a Divisão de 

Segurança Orgânica – DSO desenvolverá suas atribuições previstas no artigo 196 do Regimento 

Interno Administrativo do MPF com o auxílio de 03 (três) equipes de segurança técnica operacional, 

denominadas: Seção de Transporte – SETRAN; Equipe de Controle Operacional – ECOPE; e Equipe 

de Gestão de Dados e Sistemas – EDASIS. 

Art.2º. Todas as equipes de segurança técnica e operacional serão formadas por 

servidores ocupantes do cargo Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Segurança 

Institucional e Transporte e estarão subordinadas ao chefe da Divisão de Segurança Orgânica da 

PR/PR.  

Art.3º. Ficará sob a responsabilidade da Secretaria Estadual, em conjunto com o chefe 

da DSO, indicar os servidores que irão compor as respectivas equipes, os quais serão designados, em 

portaria específica, pelo Procurador-chefe. 

Art.4º. Os integrantes das equipes de segurança técnica e operacional se submeterão a 

cursos de reciclagem e treinamento, de acordo com as suas respectivas áreas de atuação, desde que 

exista disponibilidade orçamentária para tanto.  
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Art.5º. Caberá à Divisão de Segurança Orgânica – DSO as atribuições previstas nos 

incisos I a IX do art. 196 do referido Regimento Interno Administrativo no MPF, transcritas a seguir:  

“I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades de segurança e transporte 

institucional; 

II - assessorar o Procurador-Chefe ou o Procurador responsável pela segurança da 

Unidade Administrativa Vinculada nas questões relativas à segurança institucional; 

III - elaborar, implementar e atualizar o Plano de Segurança Orgânica da respectiva 

unidade do Ministério Público Federal, observando as orientações da Secretaria de Segurança 

Institucional; 

IV - auxiliar o Procurador-Chefe a dar publicidade oficial ao Plano de Segurança 

Orgânica da respectiva Unidade, após homologação pelo Secretário-Geral do Ministério Público 

Federal; 

V - subsidiar as respectivas Procuradorias da República nos Municípios na elaboração 

dos Planos de Segurança Orgânica, assessorando-as na respectiva homologação e publicação; 

VI - executar a atividade de assessoria técnica de segurança, bem como auxiliar a 

Secretaria de Segurança Institucional, quando solicitado; 

VII - mapear os sistemas e serviços essenciais e situações de emergência e elaborar 

planos e procedimentos que visem aumentar o nível de segurança das unidades; 

VIII - compartilhar conhecimentos, dados e informações relacionadas a assuntos de 

segurança, fortalecendo o canal técnico e operacional entre a Secretaria de Segurança Institucional, 

Unidade Administrativa de Gestão e Unidades Administrativas Vinculadas; 

IX - auxiliar a Secretaria de Segurança Institucional, quando solicitado, nas atividades 

de proteção de membros, servidores e, se necessário, de seus familiares, para garantia do exercício 

das funções institucionais;” 

Art. 6º. Caberá à Seção de Transporte - SETRAN as atribuições previstas nos incisos 

X, XI, XII, XIII e XIX do art. 196 do referido Regimento, transcritas a seguir: 

“X - recepcionar e conduzir membros, autoridades, servidores e outras pessoas 

relacionadas às atividades institucionais do Ministério Público Federal, quando autorizado pela 

autoridade competente; 

XI - transportar materiais e processos administrativos, judiciais e extrajudiciais com a 

respectiva entrega e protocolização, garantindo a segurança do objeto transportado; 

XII - realizar diligências que envolvam a atividade de segurança institucional; 

XIII - entregar notificações e intimações, para a localização de pessoas e levantamento 

de informações;  



XIX - inspecionar, conduzir e registrar a movimentação e recolhimento de veículos 

automotores;” 

Art. 7º. Caberá à Equipe de Controle Operacional - ECOPE as atribuições previstas 

nos incisos XIV, XV (primeira parte) XVI e XVIII do art. 196 do referido Regimento, transcritas a 

seguir, consideradas as inclusões dos termos “entrada” e “visitantes” ao inciso XV: 

“XIV - realizar a fiscalização dos contratos de segurança e bombeiro civil, da 

respectiva unidade do Ministério Público Federal; 

XV - supervisionar os procedimentos de entrada/saída de materiais, equipamentos, 

volume e visitantes.  

XVI - vistoriar as instalações internas e externas da respectiva Unidade do Ministério 

Público Federal, realizando rondas e inspeções inopinadas; 

XVIII - controlar o sistema de claviculário da respectiva unidade.” 

Art. 8º. Caberá à Equipe de Gestão de Dados e Sistemas - EDASIS as atribuições 

previstas nos incisos XV (segunda parte) e XVII do art. 196 do referido Regimento, transcritas a 

seguir: 

“XV – supervisionar/fiscalizar o sistema de controle de acesso de visitantes na 

respectiva unidade do Ministério Público Federal; 

XVII - manter atualizado o registro de controle de recebimento, entrega e 

cadastramento dos crachás funcionais fornecidos pela Secretaria de Segurança Institucional, bem 

como o resgate do crachá por ocasião da saída da respectiva unidade do Ministério Público Federal;” 

Art. 10. Caberá à DSO, SETRAN, ECOPE e EDASIS a atribuição prevista no inciso 

XX do art. 196 do referido Regimento Interno Administrativo – a seguir transcrito – , de acordo com 

as atividades inerentes e compatíveis à área de atuação de cada equipe, evitando assim a sobreposição 

indevida de atribuições entre os grupos. 

“XX – desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas 

pela Chefia imediata.”  

Art. 11. Os servidores ocupantes do cargo de Técnico do MPU/Apoio Técnico-

Administrativo/Segurança Institucional e Transporte, lotados nas subunidades do Estado, sob a 

coordenação e supervisão do chefe da Divisão de Segurança Orgânica, com apoio das equipes ora 

instituídas, realizarão as tarefas (as atribuições) de segurança (aqui previstas) e se submeterão à 

capacitação e treinamento pertinentes, desde que exista disponibilidade orçamentária para tanto.  

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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