
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA

PORTARIA Nº 88, DE 13 DE JUNHO DE 2016.

O  PROCURADOR-CHEFE  SUBSTITUTO  DA  PROCURADORIA  DA

REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas

pelo Regimento Interno do MPF, aprovado pela Portaria PGR n° 357, de 05 de maio de 2015, e  

Considerando a  Portaria PGR/MPF n° 417 de 5 de julho de 2013, que aprovou o

Plano de Segurança Institucional do Ministério Público Federal; e 

Considerando os aspectos de controle de acesso às dependências da Sede da PRRO. 

Considerando a imperiosa necessidade de sistematizar os processos de controles de

chaves, em consonância com o item 4.2.3 do Plano de Segurança Institucional; 

RESOLVE: 

Art. 1º O claviculário contendo cópia de todas as chaves das dependências da PRRO

deverá ser instalado na sala de monitoramento e ficará permanentemente fechado. 

Art. 2° A sala de monitoramento deverá ter câmera exclusiva que possibilite o acesso

as imagens do claviculário. 

Art. 3º A chave do claviculário e o empréstimo de segunda via ficará a cargo dos

vigilantes terceirizados, após devidamente autorizado. 

Art.  4º Poderão solicitar  a  chave reserva,  os Membros e Servidores,  em caso de

dependência utilizada somente por funcionários terceirizados a chave deverá ser solicitada pelo

Fiscal do Contrato do funcionário. 

Art. 5° A solicitação deverá ser via sistema Único e assinada pelo solicitante e caberá

à integrante do SESOT autorizar, no documento, o vigilante para proceder a entrega da chave. 

Art. 6° As solicitadas deverão ser imediatamente restituídas ao claviculário. 

Art. 7° O vigilante deverá registrar em livro tipograficamente numerado, próprio para

esse controle todas os empréstimos das chaves, arquivando inclusive o documento que autorizou o

empréstimo. 

Art. 8° As chaves no interior do claviculário deverão ser lacradas individualmente, e
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o n° do lacre rompido por ocasião do empréstimo deverá ser lançado no livro de controle, de modo

a possibilitar que o Setor de Segurança verifique periodicamente o sistema de controle. 

Art. 9° O SESOT deverá elaborar o modelo do livro e solicitar a aquisição ao Setor

de Patrimônio da PRRO. 

Art. 10° O SESOT deverá ainda solicitar a aquisição dos lacres individuais para as

chaves. 

Art.  11°  Caberá  ao  SESOT  ainda,  estabelecer  o  modelo  de  documento  a  ser

preenchido no sistema Único e divulgar aos Membros e Servidores da PRRO. 

Art.  12° Tão logo seja  implantado o modelo  de  controle  de chaves,  o  Fiscal  do

Contrato de vigilância em conjunto com o chefe do SESOT deverá promover  a orientação dos

vigilantes quanto aos procedimentos a serem adotados. 

Art. 13° Fica estabelecido o prazo de 30(trinta) dias para implantação do sistema de

controle de chaves, após a publicação dessa portaria. 

Art. 14° Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

Dê ciência. Publique-se. 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA
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