
PR-CE-00009420/2012

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº 224, DE 18 DE ABRIL DE 2012

Aprova o Plano de Segurança Orgânica da PR/CE e Institui a 
atividade de Assessoria de Segurança Orgânica. 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO  CEARÁ,  no  exercício  de  suas  atribuições  legais,  considerando  o  item  12  da  Política  de

Segurança Institucional do MPF, aprovada pela Portaria PGR nº 580/2010, de 17 de novembro de

2010, publicada no Boletim de Serviço nº 22, 2ª quinzena de novembro de 2010, RESOLVE: 

Art. 1.º - Aprovar o Plano de Segurança Orgânica da Procuradoria da República no

Estado do Ceará.

Art. 2.º - Instituir a atividade de Assessoria de Segurança Orgânica – ASO/PRCE,

vinculada ao gabinete do Procurador-Chefe, a qual será exercida pelos servidores SAMUEL ALVES

VIEIRA,  Técnico  de  Informática,  matrícula  5386,  e  EPIFÂNIO  MACEDO  LUNA JÚNIOR,

Técnico de Apoio Especializado – Transporte, matrícula 11633, sem prejuízo de suas atribuições de

origem.

Art. 3º. Além das atribuições previstas no PSO da PR/CE, compete à Assessoria de

Segurança Orgânica – ASO/PRCE,  sempre  em consonância  com as  orientações  do Procurador-

Chefe: 

I – Planejar, coordenar, orientar e supervisionar as atividades de segurança orgânica; 

II  –  Avaliar  e  monitorar  as  condições  de  segurança  de  instalações  e  rotinas  de

trabalho; 

III – Auxiliar no desenvolvimento e na implantação do Plano de segurança Orgânica

– PSO; 

IV – Sugerir a adoção de normas e procedimentos tendentes à segurança orgânica,

bem como os meios para sua divulgação interna; 

V – Sugerir composição de equipe técnica de segurança orgânica. 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/20276
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Art. 4º. A ASO/PRCE, no desempenho das suas atividades, observará as orientações

técnicas  e  operacionais  da Unidade de Segurança Institucional  –  USI/  PGR,  com quem deverá

manter constante e estreito canal de comunicação, de modo a compartilhar conhecimentos, dados e

informações. 

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 

Dezembro/2011

SIGLAS 

MPF – Ministério Público Federal 

PGR – Procuradoria Geral da República 

PR/CE – Procuradoria da República do Estado do Ceará 

USI – Unidade de Segurança Institucional 

ASO – Assessoria de Segurança Orgânica (setor) 

PSI – Plano de Segurança Institucional 

PSO – Plano de Segurança Orgânico 

COORADM – Coordenadoria de Administração (setor) 

CI – Coordenadoria de Informática (setor) 

NRH – Núcleo de Recursos Humanos (setor) 

NCAMP - Núcleo de Controle e Administração de Material e Patrimônio (setor) 

ASCOM – Assessoria de Comunicação (setor) 

1. APRESENTAÇÃO 

O Tema Segurança Orgânica ficou adormecido por anos no âmbito do Ministério

Público Federal até que o cenário atual exigisse providências de ordem interna com a finalidade de

se garantir um nível mínimo de segurança para membros e servidores da instituição. 

De fato, recentes e fatídicos acontecimentos colocaram Ministério Público e Poder

Judiciário  em  estado  de  alerta.  Tornou-se  inadiável  dotar  tais  instituições  de  uma  política  de

segurança  que  preservasse  sua  autonomia,  e  assegurasse  o  cumprimento  de  sua  missão

constitucional, independentes e livres de qualquer pressão ou ameaça externa de qualquer natureza. 



A política de segurança a ser detalhada neste plano deverá basear-se em medidas e

providências de ordem estrutural,  sempre buscando divulgar  e difundir  aos seus destinatários  a

importância  da  cultura  de  segurança  institucional,  a  partir  de  uma  doutrina  institucional

desenvolvida pela Unidade de Segurança Institucional -  USI - que deverá ser permanentemente

aprimorada. 

Para tal mister, o presente Plano de Segurança Orgânica definirá princípios, normas e

diretrizes  para  a  Procuradoria  da  República  no  Estado  do  Ceará,  com  amparo  nas  diretrizes

fundamentadas  na Política  de Segurança  Institucional  do MPF, instituída  pela  Portaria  PGR nº

580/2010, e de aplicação no âmbito desta Unidade. 

2.OBJETIVO 

Este Plano de Segurança Orgânica visa estabelecer normas e procedimentos a serem

aplicados no âmbito da Procuradoria da República no Estado do Ceará, com o fim de prevenir e

obstruir ações adversas de quaisquer natureza que venham colocar em risco a integridade física e a

segurança de membros, servidores, estagiários, menores aprendizes, terceirizados e o público em

geral, bem como toda a informação, documentação, áreas, instalações e materiais do órgão, além de

desenvolver  e  fortalecer  uma  cultura  de  segurança  institucional  e  a  realização  de  plano  de

contingência no que concerne os processos e dados tidos como sensíveis. 

3.ATRIBUIÇÕES 

a) Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará 

- Desempenhar a função de Gestor de Segurança Institucional; 

-  Designar  os  servidores  que  comporão  a  Assessoria  de  Segurança  Orgânica  da

PR/CE; 

- Nomear seu substituto nos casos de ausência ou afastamento legal; 

- Expedir credenciais de segurança no âmbito da PR/CE; 

- Expedir as normas que regulamentem o PSO da PR/CE; 

b) Assessoria de Segurança Orgânica 

- Planejar, revisar, executar e fiscalizar o Plano 

de Segurança Orgânica da PR/CE;

- Assessorar o Procurador Chefe da PR/CE na regulamentação do PSO; 

- Fiscalizar o cumprimento do contrato de vigilância em vigor na PR/CE; 

- Fiscalizar as atividades de gestão de risco e elaborar os termos de sigilo propostos

neste PSO; 



4. REFERÊNCIAS 

a)  Lei  complementar  75/1993  -  Dispõe  sobre  a  organização,  as  atribuições  e  o

estatuto do Ministério Público da União ); 

b) Lei no 8.112/90 - Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da

União, autarquias e das fundações públicas federais; 

c) Política de Segurança Institucional MPF – Portaria no. 580/2010; 

d) Plano de Segurança Institucional; 

e) Portaria/GAB nº 3, de 29 de março de 2010 - Disciplina a utilização dos recursos

de tecnologia da informação no âmbito da Procuradoria da República no Estado do Ceará ; 

e) Demais Portarias em vigência na PGR e na PR/CE; 

5.EXECUÇÃO 

A Procuradoria da República no Ceará está localizada na Rua João Brigido, 1260,

Bairro Joaquim Távora, mantendo esquina com a Rua Monsenhor Bruno (lado oeste) em um prédio

próprio  contendo  13 andares,  distribuído  em Térreo,  Mezanino,  Sobreloja  e  outros  10  andares

corporativos, além de dois estacionamentos anexos ao prédio. 

Uma visão geral do perímetro externo do prédio a ser protegida é composta de andar

térreo com parte dele envidraçado, correspondente à biblioteca, o setor de protocolo e a entrada

principal.  Possui  também uma sala  externa  onde  funciona  um caixa-automático  de  um banco.

Também possui 02 (dois) estacionamentos anexos, sendo um ao lado do prédio principal da PR/CE,

sendo doravante denominado de Estacionamento 01, e outro na esquina das ruas João Brigido e

Monsenhor Bruno, doravante denominado Estacionamento 02. 

Em termos de pessoal, conta com 16(dezesseis) procuradores, 166 (cento e sessenta e

seis)  servidores,  54  (cinquenta  e  quatro)  estagiários,  além de  41  (quarenta  e  um)  funcionários

terceirizados e prestadores de serviço. 

Com estas características, e seguindo o modelo do Plano de Segurança Institucional

adotado pelo MPF, os grupos de medidas que abrangem a segurança orgânica desta unidade foram

aqui reunidos nos seguintes tópicos: 

5.1  Segurança  das  áreas  e  Instalações  e  Segurança  da  Informação  nas  Áreas  e

Instalações. 

Finalidade:  Proteção  do  espaço  físico  sob  responsabilidade  do  MPF ou  onde  se

realizam atividades  de interesse da Instituição,  incluindo-se o prédio  da PR/CE e seus  anexos,

prevenindo  ações  adversas  de  qualquer  natureza  contra  os  ativos  do  MPF,  proporcionando



segurança  aos  locais  onde  se  desenvolvem  atividades  de  interesse  da  PR/CE,  bem  como  a

preservação de informações sobre áreas e instalações. 

Compreende  os  sistemas  físico,  eletrônico  e  de  barreiras,  os  quais  deverão  ser

integrados e complementares, aumentando-se desta maneira a abrangência de segurança do órgão. 

5.1.1. PERÍMETROS, BARREIRAS E INSTALAÇÕES FISICAS 

5.1.1.1  O perímetro  da PR/CE deverá  possuir  barreiras  dispostas  de acordo com

avaliação  de  risco  do  local.  Elas  se  estenderão  do  perímetro  externo  até  as  salas  e  gabinetes,

passando pela portaria, e constituindo-se em linhas de proteção. 

5.1.1.2 O perímetro externo lateral deve ser cercado por muros ou cercas de metal.

Nos pontos detectados como de alto risco de invasão, as cercas ou muros podem conter concertinas

ou cercas elétricas nas suas extremidades. Nesse caso, deverão ser afixados avisos de advertência ao

longo de todo perímetro alertando sobre a existência de cerca eletrificada. 

5.1.1.3 O prédio deverá possuir um serviço de portaria, com equipamentos, sistemas

e pessoal para seu funcionamento.

5.1.1.4 As áreas externas e garagens ou estacionamentos devem ser iluminadas para

garantir uma vigilância noturna adequada. Quando a situação permitir, podemser instalados sensores

de presença ligados à iluminação auxiliar para melhorar as condições de luminosidade no local. 

5.1.1.5 Os muros e cercas dos perímetros devem estar livres de vegetação que impeça

a observação por parte da segurança das Unidades. 

5.1.1.6 O cabeamento da rede elétrica deve ser protegido, em particular nas áreas

externas. Nas áreas internas os quadros de energia elétrica devem ser de livre acesso. 

5.1.1.7  O cabeamento  da  rede  lógica,  para  informática  e  comunicações  deve  ser

protegido. Os quadros e racks devem possui sistemas de fechadura com chave ou outro dispositivo

similar, para impedir o acesso indevido. 

5.1.1.8 O cabeamento da rede de energia elétrica deverá ser instalado separadamente

do cabeamento da rede lógica. 

5.1.1.9  Não  é  permitida  a  filmagem ou  fotografia  no  interior  da  PR/CE  sem  a

permissão do Gestor de Segurança, da ASO ou outra pessoa previamente designada. Nos casos de

reportagens jornalísticas, após a devida autorização, a equipe de jornalistas deverá ser acompanhada

por um servidor da ASCOM que prestará todo o assessoramento necessário. 

5.1.1.10 As salas em que são tratados assuntos sigilosos ou que pela sua sensibilidade

mereçam maior grau de segurança deverão possuir paredes com isolamento acústico. Estes locais



poderão, de acordo com a necessidade, serem submetidos a varredura eletrônica e de ambiente. 

5.1.1.11  Os  quadros  de  disjuntores  de  energia  elétrica  deverão  ter  as  chaves

devidamente identificadas. 

5.1.1.12  Deverão  ser  regulamentados  rotinas  e  horários  para  abastecimento  de

valores  no caixa  eletrônico existente  na PR/CE. De preferência,  deverá ser  usado o horário da

manhã por conta da menor circulação de pessoas no prédio. 

5.1.2 CONTROLE DE ACESSO 

5.1.2.1 A entrada do prédio deve possuir um serviço de portaria, com vigilância 24

horas, destinado à segurança do local, devendo existir uma “guardete” para revistar as mulheres. 

5.1.2.2 A portaria deve possuir cabine detectora de metais com trava magnética da

porta, além de um sistema de catracas ou entrada auxiliar para entrada de servidores, estagiários,

prestadores de serviço, menores aprendizes, funcionários terceirizados e portadores de necessidades

especiais. 

5.1.2.3 A portaria deverá possuir um serviço de recepção para realizar o registro dos

visitantes.  Os  registros,  que  deverão  ser  feitos  em sistema  informatizado,  devem conter  dados

pessoais de identificação, fotografia do visitante, data e hora do acesso, local a que se dirige, órgão

de origem e telefones para contato. Na base de dados deve haver a opção de identificar o motivo por

que não deve oportunizada a entrada de um dado visitante. Antes do acesso do visitante a área

desejada deverá ser feito contato telefônico com uma pessoa do setor para autorização de acesso. 

5.1.2.4 O acesso às áreas e instalações da PR/CE deverá ser mediante o uso de crachá

de identificação, de uso obrigatório para servidores, estagiários, prestadores de serviço voluntário,

menores aprendizes, funcionários terceirizados e visitantes. (ver Anexo V) 

5.1.2.5 Em locais onde uma análise de risco identifique necessidade de medidas de

segurança mais restritivas, poderão ser instalados equipamentos detectores de metais e aparelhos de

raio X. Portadores de marca passo não serão submetidos aos equipamentos detectores de metais,

devendo, entretanto, apresentar documentação que identifique sua situação e sujeitarem-se a outros

meios de vistoria, quando necessário. 

5.1.2.6 As portas deverão possuir dispositivos de fechadura com chave e as janelas

dispositivos de fechadura com trancamento interno. Locais que exijam maior controle de acesso

poderão possuir fechadura eletrônica, de preferência utilizando sistema de biometria. 

5.1.2.7 A entrada de servidores e estagiários em dias e horários sem expediente ou

após o expediente deve ser regulada e controlada. Os dados de acesso devem constar em registro



específico. Funcionários terceirizados não devem acessar as áreas e instalações da PR/CE nos dias e

horários sem expediente, exceto em situações de prestação de serviço, devidamente autorizados e

monitorados. 

5.1.2.8  A  garagem  ou  estacionamento  deverá  ter  o  seu  acesso  regulado  em

documentação normativa (ver Anexo III, item 1). A entrada e saída de veículos oficiais deverão ser

registradas em controle específico pela Seção de Transporte. 

5.1.2.9 O claviculário deve estar localizado em área segura e possuir registro. Em

princípio,  os  funcionários  terceirizados  não  devem  ter  acesso  ao  claviculário.  Quando  for

absolutamente necessário tal acesso, deverá ser feito pelos vigilantes e com controle de registro. Os

relatórios de acesso a claviculários devem ser auditados periodicamente. 

5.1.2.10  Os  registros  de  retirada  e  entrega  de  chaves  deve  ser  fiscalizado,

acompanhado e controlado pelo NCAMP, de modo a permitir auditorias futuras. 

5.1.2.11  As  áreas  que  abrigam  instalações  sensíveis  e  que  exigem  medidas  de

segurança mais  intensas  devem ter o  acesso restrito  e deverão ser  sinalizadas  para indicar  esta

situação. 

5.1.2.12 Nos casos em que a  situação exigir,  o acesso a determinadas áreas será

condicionado a credencial de segurança compatível com o grau de sigilo do local. 

5.1.2.13  Os  locais  onde  se  processam dados  e  informações  sigilosas  devem ser

separados fisicamente de locais onde trabalham funcionários terceirizados.

5.1.2.14  A presença  de  funcionários  terceirizados  de  limpeza,  serviço  de  copa,

recepcionistas, mensageiros e outros serviços (incluindo manutenção de qualquer tipo) nas salas

onde exista dados ou informações sigilosas, deve ser acompanhada de um servidor. A rotina de

limpeza deve ser feita no horário normal de funcionamento do prédio. 

5.1.2.15 A presença de fornecedores deverá ser sempre acompanhada de um servidor

ou vigilante previamente designado.

5.1.2.16  O  material  do  patrimônio  só  poderá  sair  daPR/CE com autorização  do

NCAMP, com o devido registro na portaria.

5.1.2.17 É vedado o ingresso de pessoa nas instalações da PR/CE que: 

a) seja identificada como possível ameaça a integridade física e moral da Instituição

ou de seus integrantes. 

b) venha praticar comércio, propaganda, angariar donativos ou congêneres.

c) esteja fazendo uso de trajes incompatíveis com a moralidade e a austeridade dos



órgãos  públicos,  na  forma  regulamentar.  Ressalvam-se  as  situações  que  envolvam vestimentas

tradicionais e de cultura indígena ou pessoas cujo o nível sócio econômico não permitam adequação

à norma. 

5.1.2.18 O ingresso de pessoas com armas de qualquer natureza nas dependências da

PR/CE somente será autorizado para:

a) Membros do Ministério Público.

b) Magistrados. 

c) Oficiais das Forças Armadas. 

d) Policiais federais, civis e militares. 

e) Técnicos de Apoio Especializado/Segurança do Ministério Público da União. 

f) Profissionais de segurança de empresas de escolta de cargas e valores. 

g) Praças das Forças Armadas, quando em serviço. 

h) Pessoas com porte de arma institucional definidos na Lei n° 10.826, de 22 de

dezembro de 2003. 

5.1.2.19 A portaria de acesso da PR/CE deverá ser dotada de cofre ou artefato similar

para  guarda  de  armas,  assim como uma caixa  de  descarga  para  ações  de  desmuniciamento  do

armamento,  que  deverá  ser  instalada  em local  reservado  do  público  e  transeuntes.  Se  houver

autorização expressa de membro do MPF, mediante solicitação prévia do interessado, é possível a

entrada de pessoa portando arma que deverá se dirigir ao local de destino acompanhada de um

vigilante antecipadamente designado. 

5.1.2.20 A regulamentação da autorização de entrada de pessoas armadas na PR/CE

será por meio de Portaria, a qual poderá restringir o universo de permissão de acesso de pessoas

armadas constantes no item anterior, notadamente as pessoas investigadas ou réus em quaisquer

espécies de procedimentos instaurados. 

5.1.2.21 Em situações de solenidades e eventos organizados na PR/CE, os integrantes

de  serviço  de  segurança  de  autoridades  deverão  ser  previamente  identificados  para  eventuais

autorizações de entrada e permanência armado. 

5.1.2.22  O ingresso  de equipamentos  de informática  e  periféricos  particulares  no

interior da PR/CE é restrito, controlado e sujeitam-se a permissão de autoridade competente. Em

situações em que for imprescindível a utilização de tais equipamentos por usuários ou visitantes, e

consequentemente  tenham  que  ingressar  nas  dependências  da  unidade,  tais  equipamentos

particulares deverão ser registrados na portaria e a área de tecnologia da informação ser informada



da sua presença na Unidade. 

5.1.3. SISTEMAS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 

5.1.3.1 A PR/CE deverá possuir um sistema de circuito fechado de televisão (CFTV)

com cobertura  das  áreas  e  locais  sensíveis.  Obrigatoriamente  este  sistema  deverá  monitorar  o

perímetro  externo,  estacionamentos,  portaria,  entradas  de  instalações  sensíveis  (almoxarifado,

gabinetes de Procuradores, ASSPA, etc.), interior da sala de equipamentos e servidores da rede de

informática,  interior  da  sala  da  central  telefônica,  locais  de  circulação,  elevadores  e  locais  de

atendimento ao público. 

5.1.3.2  Os  sistemas  de  CFTV deverão  ser  monitorados  em tempo  real  e  possuir

dispositivos para armazenamento de imagens com capacidade mínima de 180 (cento e oitenta) dias.

As salas destinadas aos equipamentos de CFTV deverão ter acesso restrito. O acesso as imagens

somente se dará por necessidade de serviço ou sob autorização do Gestor de Segurança da PR/CE. 

5.1.3.3 Os funcionários terceirizados não deverão ter acesso a edição de imagens do

CFTV. As imagens do CFTV deverão ser classificadas e armazenadas em locais com acesso restrito.

O acesso a imagens do CFTV é vinculado a necessidade do serviço e autorização de autoridade

competente.

5.1.3.4  Salas  que  abrigam  instalações  sensíveis,  como  servidores  da  rede  de

informática  (CPD),  almoxarifado,  ASSPA,  central  telefônica,  poderão  possuir  um  sensor  de

presença ligado a alarme.

5.1.3.5 Em caso de utilização de alarme, a central deve ser instalada em local onde

exista um vigilante 24horas. 

5.1.4. SERVIÇO DE SEGURANÇA DOS VIGILANTES 

5.1.4.1 Os perímetros da PR/CE deverão ser protegidos por um serviço de vigilância

contratado. A disposição dos postos deverá ser realizada considerando os locais que exijam um

vigilante 24 horas e outros que possam ser ocupados por vigilantes em um determinado período do

dia.  No horário  de  almoço,  deve-se  exigir  da  empresa  prestadora do  serviço  de vigilância  que

forneça horistas para substituição temporária dos vigilantes. 

5.1.4.2 Os Procedimentos Operacionais Padrão (ver A NEXO IV) para cada posto de

segurança deverá conter, no mínimo, os seguintes dados:

a) composição do posto, discriminando o número de vigilantes; 

b) finalidade, onde será descrito o fim a que se destina o posto; 

c) atribuições dos vigilantes, detalhamento do que os vigilantes fazem no local; 



d) procedimentos  comportamentais,  onde são discriminados os  procedimentos  em

relação ao tratamento com pessoas, apresentação individual e outros; e

d) procedimentos operacionais, onde é detalhado o que fazer em diversas situações. 

5.1.4.3  Todos  os  funcionários  terceirizados  que  atuam  na  área  de  segurança  e

recepção deverão assinar um Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo. Tais termos deverão

ser  arquivados  na  Assessoria  de  Segurança  Orgânica,  mesmo  depois  que  o  funcionário  seja

desligado da PR/CE.

5.1.4.4  Os  postos  de  vigilância  deverão  ser  dotados  de  um  equipamento  de

comunicação para uso dos vigilantes, interligado a ASO da PR/CE. Recomenda-se que pelo menos

um dos postos de vigilância tenha acesso ao sistema CFTV. 

5.1.5. EMERGÊNCIAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

5.1.5.1 Deve ser estabelecido planejamento de prevenção e combate a incêndio em

conformidade com a legislação em vigor. Os planos deverão ser simples e exequíveis, viabilizar

ações com pessoal e material existente e prever situações em dias e horários com e sem expediente,

detalhamento segue no Anexo I – Plano de Combate a Incêndio e Anexo – Plano de Contingência. 

5.1.5.2 A instalação dos equipamentos de combate a  incêndio deverá atender  aos

requisitos  técnicos  de utilização de  cada  dependência,  assim como considerar  os  equipamentos

existentes e presença de pessoal. 

5.1.5.3 O equipamento e  material  de prevenção e combate a incêndio deverá ser

verificado  mensalmente  e  constar  em registro  próprio.  Deverão  ser  avaliadas  as  condições  de

utilização e realizados testes de funcionamento. 

5.1.5.4 As condições de manutenção e recarga dos extintores de incêndio deverão ser

verificadas mensalmente. Especial atenção deverá ser dada aos contratos de manutenção e aos seus

prazos.

5.1.5.5  A PR/CE  deverá  instituir  e  a  Brigada  de  Incêndio  da  PR/CE,  com  a

participação  voluntária  de  servidores,  ou  mediante  indicação,  os  quais  receberão  treinamento

específico para a função.

5.1.5.6  As  saídas  de  emergência  não  poderão  ser  obstruídas  com equipamentos,

móveis ou outro tipo de material que impeça a livre movimentação de pessoas. 

5.1.5.7 A ASO deverá promover treinamento anual para os integrantes da Brigada de

Incêndio.

5.1.5.8 Equipamentos e sinalização de prevenção e combate a incêndio deverão ser



instalados nas dependências da PR/CE e verificados periodicamente, em particular: 

a) detecção e alarme de incêndio; 

b) rede de hidrantes e extintores; 

c) rede de sprinklers; 

d) sinalização de segurança contra incêndio e pânico. 

5.1.5.9 Dentro das possibilidades, deverão ser realizados anualmente exercícios de

evacuação das dependências. 

5.1.5.10 A PR/CE deverá possuir iluminação auxiliar para situações de emergência,

independente da rede de energia elétrica convencional. 

5.5.5.11  Os  sistemas  essenciais  que  constem  na  infraestrutura  crítica  da  PR/CE

deverão possuir dispositivos de no-break que evitem interrupção do serviço. 

5.1.6. AUDITORIA EM SERVIÇOS, SISTEMAS E PLANEJAMENTOS 

5.1.6.1 Os seguintes serviços e sistemas em funcionamento na PR/CE deverão ser

auditados periodicamente: 

a) controle de acesso na portaria. 

b) controle de acesso de veículos nas garagens ou estacionamento. 

c) controle de acesso de servidores e estagiários em dias ou horários sem expediente. 

d) controle de acesso a salas que abrigam instalações sensíveis. 

e) controle de acesso ao(s) claviculário(s). 

f) controle de saída de material do patrimônio. 

f)  verificação  do  funcionamento  dos  equipamentos  dos  sistemas  de  detecção  de

intrusão. 

g) verificação do funcionamento dos equipamentos do CFTV. 

h)  verificação  do  funcionamento  dos  equipamentos  do  sistema  de  prevenção  e

combate a incêndio. 

5.1.6.2  Os  planejamentos  de  contingência,  de  combate  a  incêndios  e  de

procedimentos  operacionais  de  segurança  deverão  ser  revistos  ordinariamente  a  cada  06  (seis)

meses,  avaliando-se  a  pertinência  de  seu  conteúdo,  extraordinariamente  quando  assim  se  fizer

necessários por motivo urgente. Reformas, obras ou mudanças de rotinas deverão ser precedidas de

estudo pela área de segurança orgânica para avaliação da necessidade de alteração do planejamento

de emergência ou contingência. 

5.1.7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 



5.1.7.1  Os funcionários  do  restaurante  que  funciona  nas  dependências  da  PR/CE

deverão ser registrados na ASO e possuir crachá de identificação. 

5.1.7.2  A  PR/CE  deverá  dispor  de  um  número  telefônico  para  serviços  de

emergência, além do ramal de vigilância para ser acionado em razão de questões de segurança que

ocorram dentro do prédio. Esses números serão amplamente divulgados entre membros, servidores,

estagiários e terceirizados. 

5.1.7.3 Os projetos de construção e ocupação de áreas da PR/CE deverão seguir os

seguintes requisitos de segurança: 

a)  iluminação –  a  iluminação deverá ser  adequada,  em particular  para  o período

noturno. Os campos de visão dos vigilantes e locais de passagem deverão ser iluminados. 

b) fluxo de pessoas – o fluxo de pessoas, em particular visitantes, deve ser canalizado

para locais que facilitem a fiscalização por parte dos vigilantes.

c)  pontos  cegos  –  devem-se  evitar  locais  que  não  possam  ser  monitorados  por

sistemas de vigilância eletrônica ou física.

d)  sinalização  –  saídas  de  emergência  e  locais  sensíveis  devem ser  amplamente

sinalizados. 

e) paisagismo – o paisagismo deve ser projetado para constituir-se em uma barreira.

Não devem impedir a observação dos vigilantes. 

f) áreas de atendimento ao público – deverão ser posicionadas em local que evite o

fluxo de pessoas por toda Unidade. 

5.1.7.4  A disposição  de  móveis  nas  salas  deve  evitar  a  exposição  de  telas  de

computador e áreas de visualização de documentos em janelas ou varandas, de modo a preservar da

observação externa. Nas salas, deve haver persianas ou cortina. 

5.1.7.5 O membro da PR/CE poderá acionar a Assessoria de Segurança sempre que

houver fundada suspeita de grampo ou escuta ambiental clandestina em seu gabinete. A Assessoria

de  Segurança  tomará  todas  as  providências  junto  a  Unidade  de  Segurança  Institucional  para  a

averiguação e solução do caso, sempre requisitando, quando cabível, a varredura do ambiente. 

5.2  SEGURANÇA  DE  RECURSOS  HUMANOS  E  SEGURANÇA  DA

INFORMAÇÃO NO PESSOAL 

Finalidade: Proteção da integridade física de membros e servidores da PR/CE, bem

como seus familiares, uma vez comprometida em face do desempenho das funções institucionais,

bem  como  estabelecer  procedimentos  aos  integrantes  do  MPF  que  garantam  a  proteção  da



informação.

Objetivo:  Evitar  o  ingresso  de  pessoas  mal-intencionadas  nas  dependências  da

PR/CE, tomando ações que minimizem os riscos a integridade física de membros e servidores e o

vazamento de informações através do pessoal, bem como orientar as chefias a respeito da seleção,

acompanhamento e desligamento de servidor, estagiário ou prestador de serviço no exercício de

suas funções. 

5.2.1 SEGURANÇA DA INTEGRIDADE FÍSICA 

5.2.1.1  Os  servidores,  estagiários,  vigilantes,  recepcionistas  e/ou  terceirizados

deverão ser orientados a respeito dos seguintes itens de segurança: 

a) não fornecer dados pessoais de membros, servidores ou estagiários da PR/CE, seja

pessoalmente ou via telefone, a terceiros solicitantes. 

b) não informar a terceiros solicitantes horários de chegada, saída ou presença de

membros, servidores ou estagiários da PR/CE sem antes solicitar autorização para tal. 

c)  autorizações  para  visitas  a  membros  da  PR/CE  deverão  ser  precedidas  de

solicitação de permissão ao interessado. 

d) não fornecer informações sobre rotinas internas da PR/CE. 

e) registrar o ingresso e saída de todos os visitantes em controle específico. 

f)  monitorar,  por  meio  de  CFTV,  o  deslocamento  de  visitantes  no  interior  das

dependências da PR/CE. 

g) somente autorizar a entrada de pessoas armadas em conformidade com o disposto

na portaria prevista no subitem 5.1.2.20, além do contido neste PSO. 

h) fazer verificação detalhada de documentação apresentada pelos visitantes. 

5.2.1.2  Informações  que  possam  revelar  dados  pessoais  que  comprometam  a

segurança individual de membros ou servidores não poderão constar nos sítios Intranet e Internet da

PR/CE. 

5.2.1.3 Os servidores, estagiários e menores aprendizes deverão compreender suas

respectivas jornadas de trabalho no horário de funcionamento da PR/CE. 

5.2.1.4  A Assessoria  de  Segurança  Orgânica  da  PR/CE  expedirá  periodicamente

orientação para membros, servidores, estagiários,  prestadores de serviço e menores aprendizes a

respeito de medidas adicionais de segurança pessoal a serem tomadas em face das peculiaridades e

especificidades do local onde se encontra localizado a PR/CE. 

5.2.1.5 Para atender ao item anterior, deverão ser realizados contatos com o órgão de



segurança pública local e identificado o grau de risco da região. 

5.2.1.6 Pelo menos 01 (um) veículo oficial da PR/CE deverá dispor de blindagem

automotiva como recurso de proteção para projéteis disparados contra a área externa do veículo em

uma possível hipótese de atentado. 

5.2.1.7  A Assessoria  de  Segurança  Orgânica  da  PR/CE  elaborará  cartilha  sobre

procedimentos a serem executados em caso de emergência nas dependências da PR/CE. 

5.2.2 SEGURANÇA NO PROCESSO SELETIVO 

5.2.2.1 Os concursos de admissão para estágio na PR/CE deverão conter medidas e

procedimentos em seus respectivos editais que contemplem ações para evitar o ingresso de pessoas

com  características  ou  antecedentes  que  possam  comprometer  a  segurança  na  Instituição.  O

processo seletivo deverá conter a realização de pesquisa social para os aprovados por ocasião da

convocação, sendo o resultado favorável da pesquisa condição para ingresso. Procedimento idêntico

deverá ser executado para contratação de pessoas em cargos comissionados. 

5.2.2.2  Documentação  normativa  sobre  o  concurso  seletivo  regulará  a  pesquisa

social. Em caso de dados contraditórios ou existência de registros em órgãos públicos que indiquem

potencial vulnerabilidade ou contraindicação do candidato, serão realizadas diligências para elucidar

os fatos, sendo emitido parecer pela Comissão do Concurso, com auxílio da ASO. 

5.2.2.3 A escolha de servidor para função que envolva o trato com assuntos sigilosos

ou sensíveis deverá ser precedida de um processo de seleção, onde sejam consideradas os seguintes

aspectos: 

a) tarefas sensíveis pertinentes a função. 

b) grau de acesso a assuntos sigilosos pelo servidor. 

c) capacidade de iniciativa e decisão do servidor. 

d) concessão de credencial de segurança. 

e) pesquisa social atualizada. 

5.2.3 SEGURANÇA NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES 

5.2.3.1 O exercício de função que trate de assuntos sigilosos exige a Credencial de

segurança e a assinatura do Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo. 

5.2.3.2  Os ocupantes  de  cargos  que  desempenhem função com acesso  a  dados  e

informações sigilosas deverão ser submetidos a avaliação periódica para renovação da credencial de

segurança.  Vulnerabilidades  pessoais  que  comprometam  o  desempenho  da  função  deverão  ser

observadas e consideradas para renovação da credencial.



5.2.3.3 Todos os integrantes da PR/CE que possuam credencial de segurança serão

submetidos periodicamente a treinamento específico para o trato com assuntos sigilosos. 

5.2.4 SEGURANÇA NO DESLIGAMENTO 

5.2.4.1 O afastamento de função que trata de assuntos sigilosos deve ser realizado de

forma gradativa e paulatina, de forma a ocorrer uma desmobilização controlada. 

5.2.4.2 Os membros e  servidores  que tenham acesso,  por  força de sua função,  à

sistemas ou serviços que tratem de assuntos sigilosos, devem ser excluídos do acesso por ocasião de

seu desligamento da função.

5.2.4.3  Para  efeito  do  item  anterior,  as  chefias  imediatas  deverão  informar  aos

gerentes de cada sistema ou serviço sobre o afastamento de servidores de função. Os gerentes de

cada sistema ou serviço que trate de assuntos  sigilosos  deverão auditar periodicamente os seus

respectivos sistemas ou serviços. Havendo a identificação de qualquer tipo de acesso indevido, tal

fato deverá ser comunicado à ASO. 

5.2.4.4  Em  situações  de  desligamento  de  servidor,  estagiário  ou  prestadores  de

serviço da PR/CE, as chefias imediatas deverão adotar medidas de segurança adicionais, tais como: 

a) entrevista com o desligado, orientando-o sobre a necessidade de manter discrição

sobre os assuntos institucionais. 

b) verificação de entrega de material ou equipamento acautelado com o desligado. 

c)  verificação  da  existência  de  pendências  em  projetos,  serviços  ou  trabalhos

realizados pelo desligado. 

5.2.5 CREDENCIAL DE SEGURANÇA

5.2.5.1 Os membros, servidores, estagiários e prestadores de serviço da PR/CE que,

por  força  de  suas  respectivas  funções,  necessitarem ter  acesso  a  assuntos  sigilosos,  receberão

Credencial de Segurança de acordo com o grau de sigilo exigido. 

5.2.5.2 A Credencial de Segurança será concedida pelo Membro da PR/CE no âmbito

de seu gabinete.

5.2.5.3 A Unidade de Segurança Institucional é o órgão executivo para desenvolver o

processo  de  expedição e  gerenciamento  da  Credencial  de  Segurança,  que  será  estratificada  em

diferentes graus de acesso a assuntos sigilosos. 

5.2.5.4  A  sua  concessão  é  essencialmente  funcional  e  independente  de  grau

hierárquico.  Relaciona-se a necessidade de conhecer e será limitada no tempo. Sua concessão é

vinculada  a  assinatura  do  Termo  de  Compromisso  de  Manutenção  do  Sigilo,  documento



imprescindível ao processo de concessão. 

5.2.5.5 O processo de concessão de Credencial de Segurança é regido por normas de

concessão e condicionado a:

a) necessidade funcional; 

b) necessidade de conhecer; 

c) pesquisa social (incluída avaliação da variação patrimonial); 

d) avaliação de desempenho pessoal; 

e) avaliação de desempenho profissional; 

d) capacitação para o trato com assuntos sigilosos.

5.2.5.6 O processo para seleção de pessoal  para concessão do credenciamento de

segurança  será  sigiloso  e  ocorrerá  nas  seguintes  fases:  indicação,  pesquisa  e  capacitação,

credenciamento e descredenciamento. 

5.2.5.7 Para expedição da Credencial de Segurança será realizada pesquisa social em

conjunto pela ASO e NRH, com o intuito de identificar vulnerabilidades que possam comprometer a

segurança de dados e informações sigilosas de interesse da PR/CE. 

5.2.5.8 A capacitação para o trato com assuntos sigilosos será coordenado entre a

ASO,  NRH  e  CI,  compreendendo  assuntos  relacionados  a  gestão  documental  e  segurança  da

informação. 

5.2.5.9 O perfil de acesso para expedição da Credencial de Segurança obedecerá a

gradação estabelecida pelo Plano de Segurança Institucional do Ministério Público Federal. 

5.2.5.10 Estagiários e prestadores de serviço que, por força de suas funções, tenham

necessidade de acesso a documentação, sistemas e serviços ostensivos deverão receber a credencial

de nível estipulado no Plano de Segurança Institucional do Ministério Público Federal. 

5.2.5.11  Os  ocupantes  de  cargos  de  chefia  ou  direção  são  responsáveis  pela

classificação de assuntos sigilosos, assim como das funções que exigem credencial de segurança em

suas respectivas áreas. Deverão selecionar o pessoal habilitado ao credenciamento, encaminhar para

a curso de capacitação e fazer constar em registros de pessoal o período de credenciamento. 

5.2.5.12 Os servidores públicos externos a PR/CE, que por força de necessidade do

serviço  necessitarem  ter  acesso  a  assuntos  sigilosos  referentes  ao  Ministério  Público  Federal,

somente poderão acessar dados e informações sigilosas com credencial de segurança expedida por

seu órgão de origem com o grau de sigilo compatível. A liberação ao acesso aos assuntos sigilosos

ainda  será  condicionado  a  permissão  expressa  de  autoridade  competente  da  PR/CE,  além  de



assinatura do Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo. 

5.2.6 TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO 

5.2.6.1 O Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo é o documento no qual a

pessoa se compromete formalmente a guardar segredo a respeito de dados ou informação sigilosa,

independente de seu grau de sigilo.

5.2.6.2  O termo poderá  ser  genérico,  para  assuntos  sigilosos  de  modo  geral,  ou

específico, quando o grau de sensibilidade do assunto sigiloso exigir a assinatura de um termo que

aborde uma determinada situação ou circunstância, independente de existir um termo genérico. 

5.2.6.3 O termo deve estar em conformidade com a legislação em vigor e receberá o

grau de sigilo reservado. 

5.2.6.4  Os  termos  devem  ser  arquivados  pela  ASO  e  estarem  disponíveis  para

consulta e auditoria. Deverão permanecer arquivados enquanto persistir a necessidade de sigilo do

qual foi objeto. 

5.2.6.5 Deverão ser expedidos termos de acordo com cada atividade e conforme a

relação existente entre a pessoa e a Instituição. 

5.2.6.6 Em situações com características especiais que exijam medidas de segurança

específicas  para  a  proteção  de  assuntos  sigilosos,  poderá  ser  exigido  de  empresas  ou  órgãos

contratados ou conveniados, a assinatura do Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo como

pessoa jurídica. Neste caso, um funcionário ou servidor responsável assinará em nome da empresa

ou órgão. 

5.2.7 PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

5.2.7.1 Dados e informações de membros da PR/CE referentes ao cadastro de pessoal

são sigilosos e devem ter tratamento confidencial. 

5.2.7.2  A solicitação  de  acesso  a  dados  de  pessoal  deverá  ser  feito  por  escrito,

atendendo a necessidade do serviço e de acordo com credencial de segurança. 

5.2.7.3 Os membros, servidores, estagiários e prestadores de serviço deverão assinar

termo de conhecimento das normas de segurança da PR/CE. 

5.3  SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  NOS  MEIOS  DA TECNOLOGIA DE

INFORMAÇÃO. 

Finalidade:  Salvaguarda  da  informação,  sistemas  e  meios  de  tecnologia  da

informação na PR/CE.

Objetivo:  Estabelecer  normas  para  o  uso  seguro  dos  recursos  de  tecnologia  da



informação, redes, internet e comunicações utilizadas na PR/CE.

5.3.1 USO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

5.3.1.1 Os recursos de informática e comunicações disponíveis para os usuários da

PR/CE  somente  poderão  ser  utilizados  em  atividades  estritamente  relacionadas  às  funções

institucionais, excetuando-se as situações de ligações telefônicas particulares indenizáveis. 

5.3.1.2 O usuário do recurso de tecnologia da informação é responsável pelo seu

estado  e  funcionamento,  devendo  comunicar  qualquer  defeito  ou  comportamento  anormal  à

Coordenadoria de Informática da PR/CE.

5.3.1.3 Os programas adquiridos e os sistemas desenvolvidos pela PR/CE somente

poderão ser instalados automaticamente, pela rede, ou por servidor qualificado da Coordenadoria de

Informática, devendo estes serem homologados pela Secretaria de Tecnologia da Informação. 

5.3.1.4 É vedada a instalação e/ou execução de qualquer outro programa que não

tenha  sido  adquirido  ou  desenvolvido  pelo  Ministério  Público  Federal.  Somente  em casos  de

comprovada necessidade do serviço, mediante anuência técnica da Coordenadoria de Informática da

PR/CE, será instalado software por solicitação de usuário, desde que o mesmo tenha licença do

mesmo ou seja de livre instalação.

5.3.1.5 A Coordenadoria de Informática da PR/CE implantará rotinas de backup para

as unidades de armazenamento na rede. 

5.3.1.6 A realização de cópias de segurança dos dados armazenados no disco rígido

da estação de trabalho será de inteira  responsabilidade do usuário  da estação,  podendo sempre

solicitar apoio da área de Informática da PR/CE para tal operação. 

5.3.1.7 Os procedimentos e as operações realizadas por intermédio das estações de

trabalho conectadas à rede serão da responsabilidade dos usuários que nelas estiverem autenticados. 

5.3.1.8  Ao  afastar-se  temporariamente  da  estação  de  trabalho,  deverá  ser

recomendado ao usuário desconectar-se da rede ou, alternativamente, ativar rotina de proteção de

tela com senha.

5.3.1.9 As estações de trabalho e seus periféricos somente poderão ser removidos dos

locais  de  instalação,  mesmo que provisoriamente,  por  servidores  da  área  de  Patrimônio  ou  da

Coordenadoria de Informática da PR/CE. 

5.3.2. SEGURANÇA DE REDES E INTERNET 

5.3.2.1 As áreas de armazenamento de dados disponibilizadas aos usuários deverão

ser  compartimentadas  e  auditadas  com a  finalidade  de  identificar  utilização  irregular.  Quando



necessário, o armazenamento de dados sensíveis utilizará recursos de criptografia. 

5.3.2.2 A Coordenadoria de informática da PR/CE regulamentará a utilização da rede

e itens de segurança. 

5.3.2.3 A retirada de dados e informações sigilosos ou sensíveis da rede local da

PR/CE só poderá ser realizada mediante permissão da autoridade classificadora e por usuário com

credencial de segurança com grau de sigilo compatível. 

5.3.2.4  O acesso por  meio  de  identificação do usuário  e  utilização de  senha são

condições indispensáveis para utilização dos recursos de tecnologia da informação da PR/CE. 

5.3.2.5  Informações  a  respeito  do  monitoramento  dos  recursos  de  tecnologia  da

informação deverão ser disponibilizadas aos usuários por ocasião do login na rede local. 

5.3.2.6 A solicitação para uso dos recursos de tecnologia da informação deverá ser

realizada formalmente por membro ou chefia do setor do usuário à área de tecnologia da informação

da PR/CE, informando o perfil de utilização. 

5.3.2.7 As senhas de acesso deverão ser individuais,  sigilosas e intransferíveis.  A

Coordenadoria de Informática da PR/CE definirá as regras de formação de senhas e o período de

validade, seguindo os padrões sugeridos pela Secretaria de Tecnologia da Informação. As senhas

serão bloqueadas a cada 05 (cinco) tentativas sem sucesso, devendo ser notificados o administrador

da rede e o usuário sobre o bloqueio. 

5.3.2.8 O acesso às redes institucionais e a Internet se dará por meio disponibilizado

e configurado pela área de tecnologia da informação da PR/CE. 

5.3.2.9  É  vedado  o  acesso  às  páginas  ou  serviços  que  possuam  características

diversas  das  atividades  institucionais  do Ministério  Público Federal,  entre  outros:  mensageria  e

conversação  instantânea;  redes  sociais;  compartilhamento  de  arquivos,  comércio  e  apologia  a

drogas;  entretenimento;  vídeos  e  músicas;  hacking;  jogos;  esportes;  conteúdos  pornográficos,

eróticos, indecentes, ofensivos, ou que incentivem a violência ou a discriminação de raça ou credo,

entre outros.

5.3.2.10 Os casos e as situações em que houver necessidade de acesso ao conteúdo

do  item  5.3.2.9,  por  necessidade  do  serviço,  deverá  ser  realizada  solicitação  por  escrito  à

Coordenadoria de Administração da PR/CE sendo tais  acessos registrados na Coordenadoria de

Informática para fins de controle dos recursos de Tecnologia da Informação. 

5.3.2.11  O  serviço  de  correio  eletrônico  deverá  ser  utilizado  para  o  envio  e  o

recebimento de mensagens eletrônicas com conteúdo relacionado às funções desempenhadas pelo



usuário,  sendo  vedado  o  uso  para  a  veiculação  de  mensagens  de  caráter  político-partidário,

ideológico, religioso, de discriminação social, publicitário, pessoal, comercial e de “correntes” de

qualquer natureza, bem como, divulgar dados ou informações sigilosas ou sensíveis, obtidas em

razão do cargo, e também, que possam comprometer a honra alheia.

5.3.2.12 A área de tecnologia da informação da PR/CE poderá prover acesso sem fio

a sua rede  local.  Somente  equipamentos  autorizados,  previamente  homologados e  configurados

poderão  atuar  como  pontos  de  acesso  sem  fio  às  redes  locais,  devendo  exigir  criptografia  e

autenticação nas conexões de usuários. 

5.3.2.13 As salas onde se encontram instalados os servidores da rede local da PR/CE

deverão  ter,  sempre  que  houver  viabilidade  técnica,  o  seu  interior  monitorado por  câmeras  do

sistema de circuito fechado de televisão. 

5.3.2.14 A informática deverá implantar Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) capaz

de detectar e alertar os administradores e agira em reação a possíveis ataques ou comportamentos

anormais  na  PR/CE.  Todas  as  atividades  impróprias  ou  anômalas  na  rede  local  deverão  ser

registrados e de ciência da Assessoria de Segurança.

5.3.3 SEGURANÇA DE MÍDIAS, ACESSO REMOTO E AUDITORIA 

5.3.3.1  As  mídias  contendo  dados  e  informações  sigilosas  devem ser  protegidas

durante o transporte externo às instalações da PR/CE. A proteção deverá ser realizada mediante o

uso de criptografia. 

5.3.3.2 O acesso aos recursos de tecnologia da informação poderá ser realizado a

partir de ambiente externo às dependências da PR/CE. Para o acesso, a autenticação do usuário

deverá utilizar identificação e senha, preferencialmente acompanhadas de certificação digital, e os

dados transmitidos durante todo o acesso deverão ser protegidos mediante uso de criptografia. A

tentativa frustrada de acesso remoto aos dados locais da rede por 05 (cinco) vezes consecutivas

deverão  importar  em  bloqueio  do  usuário,  devendo  ser  requerido  seu  desbloqueio  junto  a

Coordenadoria de Informática. 

5.3.3.3 A liberação do acesso deverá ser solicitada à Coordenadoria de Informática da

PR/CE, sendo esse para uso exclusivo do usuário solicitante. A configuração do dispositivo que irá

realizar  o  acesso  remoto  será  de  responsabilidade  do  usuário  solicitante,  sob  orientação  da

Coordenadoria de Informática. 

5.3.3.4 O uso dos recursos de tecnologia da informação, sempre que possível, deverá

gerar informações que possam ser coletadas e transformadas em trilhas de auditoria, de forma que



pela análise ou visualização destas, sejam respondidas questões de autoria e temporalidade, bem

como verificação por parte dos usuários do cumprimento das normas de segurança. 

5.3.4 SEGURANÇA DAS COMUNICAÇÕES 

5.3.4.1 É vedado o uso de aparelhos de telefones sem fio, exceto os DECT originais

das próprias centrais telefônicas, no interior da PR/CE. 

5.3.4.2 As instalações físicas destinadas a sala dacentral telefônica deve ser dedicada

exclusivamente a este uso. Na impossibilidade, a central telefônica deve ser instalada em local que

permita restringir o acesso, inclusive ser fechado com chave ou sistema similar. Preferencialmente,

a instalação da central telefônica deve ser em racks com chave. 

5.3.4.3  Não  é  autorizado  acesso  remoto  a  central  telefônica,  inclusive  por

funcionários de empresa de manutenção, sem que haja monitoramento da ação pela Coordenadoria

de Informática da PR/CE. 

5.3.4.4  A sala  da  central  telefônica  e  sala  destinada  ao  trabalho  do  serviço  de

telefonistas  na  PR/CE são  áreas  sigilosas  e  devem ter  acesso  restrito.  A presença  de  pessoas,

inclusive pessoal de manutenção, só é admitida para execução de trabalhos específicos e deve ser

acompanhada em qualquer situação. 

5.3.4.5 Os computadores utilizados por telefonistas devem possuir acesso somente ao

sistema de telefonia, sendo possibilitado, quando necessário, acesso aos sítios para fins de consultas

relacionadas com as atividades institucionais. 

5.3.4.6  As  instalações  físicas  destinadas  ao  serviço  de  telefonistas  e  à  central

telefônica  devem  ser  monitoradas  por  câmeras  do  circuito  fechado  de  televisão  (CFTV)  ou

possuírem sensores de presença ligados a alarmes. 

5.3.4.7 Os quadros de telefonia devem ser mantidos limpos e organizados. A planilha

com identificação  de  ramais  deve  ser  controlada  pelo  setor  responsável  pela  central  e  não  ser

disponibilizada nos próprios quadros de telefonia. 

5.3.4.8 Empresas contratadas para realizar a manutenção da central telefônica e seus

funcionários que prestam serviço na PR/CE devem assinar Termo de Compromisso de Manutenção

do Sigilo.

5.3.4.9 Pessoas contratadas para a função de telefonista e serviço de manutenção

deverão ser capacitadas em treinamento para exercício da função que inclua aspectos de segurança

da  informação.  Deverão  ser  submetidas  a  pesquisa  social  e  acompanhamento  de  desempenho

profissional e social, com a finalidade de observar eventuais vulnerabilidades. 



5.3.4.10  Os  usuários  de  equipamentos  de  comunicações  não  deverão  introduzir

mensagens com conteúdo sigiloso ou sensível nas secretárias eletrônicas. 

5.3.5 PRESCRIÇÕES DIVERSAS

5.3.5.1  O acesso  a  dados  e  informações  sigilosas  nos  recursos  de  tecnologia  da

informação será de acordo com o grau de sigilo da credencial de segurança e atenderá os requisitos

de necessidade do serviço.

5.3.5.2 Novos usuários deverão obrigatoriamente ser submetidos a capacitação de

segurança antes de utilizar os recursos de tecnologia da informação. 

5.3.5.3 As mídias inservíveis contendo dados e informações sigilosas ou sensíveis,

que  por  qualquer  motivo  devam ser  destruídas,  serão  eliminadas  de  forma  segura.  A área  de

tecnologia da informação da PR/CE deverá identificar os itens que requeiram descarte seguro. O

descarte de itens desta natureza deverá ser registrado em controle com descrição de conteúdo, para

permitir a realização de auditorias futuras. 

5.3.5.4 O acesso de equipamentos de informática e/ou periféricos particulares à rede

local da PR/CE é restrito, controlado e sujeita-se a permissão pela Coordenadoria de Administração.

Em situações em que os usuários ou visitantes necessitem adentrar as instalações da PR/CE com

equipamentos e periféricos, por necessidade do serviço, tal material deverá ser registrado na portaria

e a Coordenadoria de Informática da PR/CE informada a respeito. 

5.4 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO. 

Finalidade: Proteção da informação contida na documentação que é arquivada ou

tramita na PR/CE. 

Objetivo: Estabelecer normas na produção, classificação, tramitação, arquivamento e

destruição de documentos da PR/CE ou que por ela tramita. 

5.4.1 CLASSIFICAÇÃO E SEGURANÇA 

5.4.1.1  A  documentação  produzida  no  Ministério  Público  Federal  deverá  ser

classificada  quando  o  seu  conteúdo  exigir  grau  de  sigilo,  podendo  ser  classificados  em ultra-

secretos, secretos, confidenciais e reservados 

5.4.1.2  Na  classificação  dos  documentos  será  utilizado,  sempre  que  possível,  o

critério menos restritivo.

5.4.1.3  Normas  de  gestão  documental  deverão  regulamentar  a  classificação,

reclassificação e desclassificação da documentação, além de procedimentos decorrentes. 

5.4.2 GESTÃO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS 



5.4.2.1  Os  responsáveis  pela  guarda  ou  custódia  de  documentos  sigilosos  os

transmitirão a seus substitutos, por meio de inventário devidamente conferido, quando da passagem

ou transferência de responsabilidade.

5.4.2.2  Portaria  específica  regulamentará  a  competência  para  classificação  de

documentação  estabelecerá  prazos  de  duração  da  classificação,  assim  como  os  critérios  para

reclassificação e desclassificação. 

5.4.2.3 A classificação de um grupo de documentos que formem um conjunto deve

ser a mesma atribuída ao documento classificado com o mais alto grau de sigilo. 

5.4.3 DOCUMENTOS SIGILOSOS CONTROLADOS 

5.4.3.1  Os  Documentos  Sigilosos  Controlados  são  documentos  sigilosos  cujo

conteúdo requer medidas extras de segurança, que incluem guarda e custódia.

5.4.3.2  A segurança  de  Documento  Sigiloso  Controlado  (DSC)  requer  medidas

adicionais de controle, tais como: 

a) identificação dos destinatários em protocolo e recibo próprios, quando da difusão; 

b) lavratura de termo de custódia e registro em protocolo específico; 

c) lavratura anual de termo de inventário, pelo órgão ou entidade expedidor e pelo

órgão ou entidade receptores; e 

d) lavratura de termo de transferência, sempre que se proceder à transferência de sua

custódia ou guarda. 

5.4.4 SEGURANÇA NA AUTUAÇÃO E PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO

5.4.4.1  Não  deverão  constar  na  capa  do  processo  sigiloso,  dados  que  possam

acarretar qualquer risco à segurança das atividades do Ministério Público Federal, bem como os que

violem a honra, a intimidade da vida privada e a imagem das pessoas. 

5.4.4.2  Quando  da  realização  de  juntada  de  documentos  sigilosos  deverá  ser

considerada a mesma classificação atribuída ao documento classificado com o mais alto grau de

sigilo. 

5.4.4.3  As  páginas  do  processo  sigiloso  serão  numeradas  seguidamente,  devendo

cada uma conter, também, a indicação do total de páginas que compõem o documento. 

5.4.5 SEGURANÇA NA EXPEDIÇÃO, TRAMITAÇÃO E REPRODUÇÃO 

5.4.5.1 Toda a documentação sigilosa deverá tramitar em grau de urgência. 

5.4.5.2  A documentação  classificada  como  “Segredo  de  Justiça”  deverá  tramitar

internamente  e  quando  do  seu  retorno  ao  órgão  de  origem,  utilizando  os  mesmos  critérios  de



segurança aplicados no encaminhamento à PR/CE. 

5.4.5.3 A documentação classificada como secreta, confidencial ou reservada em sua

tramitação interna e na expedição obedecerá às seguintes diretrizes, além das respectivas normas

preceituadas, que não forem contraditórias, para o trato de documentação ostensiva: 

a) serão acondicionados em invólucros duplos para remessa; 

b) no invólucro externo não constará qualquer indicação do grau de sigilo ou do teor

do documento, constando apenas o nome, a função do destinatário e seu endereço; 

c) no invólucro interno serão apostos, pela unidade remetente, o destinatário e o grau

de sigilo do documento, de modo a serem identificados logo que removido o invólucro externo; 

d) sempre que o assunto for considerado de interesse exclusivo do destinatário, será

inscrita a palavra “pessoal” no invólucro interno contendo o documento sigiloso. 

e)  os  invólucros  serão  fechados,  lacrados  e  expedidos  mediante  registro  das

informações  indispensáveis  como  remetente,  destinatário  e  número  ou  outro  indicativo  que

identifique o documento, no sistema de comunicação oficial do MPF. 

5.4.5.4 Na documentação secreta, confidencial ou reservada quando da tramitação

interna  poderá  ser  utilizado  envelope  ou  sacola  reutilizáveis,  desde  que  ofereça  condições  de

segurança e permitam a aplicação de lacres, em substituição ao invólucro externo. 

5.4.5.5 A expedição, condução e entrega de documento ultra-secreto será efetuada por

pessoa autorizada, sendo vedada a sua postagem. 

5.4.5.6 A expedição de documento secreto, confidencial ou reservado poderá ser feita

mediante  serviço  postal,  com  opção  de  registro,  serviço  de  malote,  mensageiro  oficialmente

designado, sistema de encomendas ou, se for o caso, mala direta.

5.4.5.7 É vedada a extração de cópia com a finalidade de colher recibo de entrega de

documentação classificada segundo o grau de sigilo.

5.4.5.8 Ao receber documentação sigilosa deve-se verificar a integridade e registrar,

se for o caso, indícios de violação ou de qualquer irregularidade na documentação recebida, dando

ciência do fato ao seu superior hierárquico e ao destinatário, o qual informará imediatamente ao

remetente. 

5.4.5.9 O invólucro interno somente será aberto pelo destinatário, seu representante

autorizado ou autoridade competente hierarquicamente superior.

5.4.5.10 O invólucro interno contendo a marca “pessoal” somente poderá ser aberto

pelo próprio destinatário. 



5.4.5.11  O  destinatário  de  documento  sigiloso  comunicará  imediatamente  ao

remetente qualquer indício de violação ou adulteração do documento. 

5.4.5.12 A movimentação/recebimento on line de documentação sigilosa fica restrita

aos servidores credenciados. 

5.4.5.13  Os  documentos  sigilosos  serão  mantidos  ou  guardados  em  condições

especiais de segurança, como se segue: 

a) para a guarda de documentos ultra-secretos e secretos é obrigatório o uso de cofre

forte ou estrutura que ofereça segurança equivalente ou superior; 

b) na impossibilidade de se adotar o disposto no item anterior os documentos ultra-

secretos deverão ser mantidos sob guarda armada; e 

c) os responsáveis pela guarda ou custódia de documentos sigilosos os transmitirão a

seus substitutos, devidamente conferidos, quando da passagem ou transferência de responsabilidade.

5.4.5.14 A reprodução do todo ou de parte de documentação sigilosa terá o mesmo

grau de sigilo do original e os procedimentos que a vierem a instruir também passarão a ter grau de

sigilo idêntico. 

5.4.5.15  A  reprodução  total  ou  parcial  de  documentos  sigilosos  controlados

condiciona-se à autorização expressa da autoridade classificadora ou autoridade hierarquicamente

superior competente para dispor sobre o assunto. 

5.4.5.16 Eventuais  cópias  decorrentes  de documentos  sigilosos  serão autenticadas

pela autoridade devidamente constituída. 

5.4.5.17  Nas  cópias  expedidas  deverão  constar  carimbos  de  identificação  e  nos

originais as suas destinações. 

5.4.5.18 O responsável pela reprodução de documentos sigilosos deverá providenciar

a eliminação de notas manuscritas, provas ou qualquer outro recurso que possa dar origem a cópia

não autorizada do todo ou parte. 

5.4.5.19  Sempre  que  a  preparação,  impressão  ou,  se  for  o  caso,  reprodução  de

documento  sigiloso  for  efetuada  em impressoras,  oficinas  gráficas  ou  similares,  essa  operação

deverá ser acompanhada por pessoa oficialmente designada, que será responsável pela garantia do

sigilo durante a confecção do documento. 

5.4.6 SEGURANÇA NA PUBLICAÇÃO, ARQUIVAMENTO E ACESSO 

5.4.6.1  A  publicação  dos  atos  sigilosos,  se  for  o  caso,  limitar-se-á  aos  seus

respectivos números, datas de expedição e ementas, redigidas de modo a não comprometer o sigilo. 



5.4.6.2  Os  documentos  sigilosos  que  forem  objetos  de  desclassificação  serão

encaminhados ao Arquivo Central para fins de organização, preservação e acesso, e obedecerão as

diretrizes  de  temporalidade  e  destinação  estabelecidas  pela  Comissão  Permanente  de  Gestão

Documental do Ministério Público Federal. 

5.4.6.3  Os  documentos  enquanto  classificados,  como  sigilosos  não  podem  ser

desfigurados ou destruídos, sob pena de responsabilidade penal, civil e administrativa, nos termos

da legislação em vigor. 

5.4.6.4  Os autos  originais  de  processos  extraviados  ou  destruídos  acidentalmente

poderão  mediante  critérios,  ser  reconstituídos.  A  reconstituição  obedecerá  aos  princípios

normatizados para a restauração de autos ostensivos extraviados ou destruídos acidentalmente. A

documentação sigilosa reconstituída terá o mesmo grau de sigilo do original e os procedimentos que

vierem a instruir também passarão a ter grau de sigilo idêntico. 

5.4.6.5 O acesso a documentação sigilosa é condicionado à emissão de credencial de

segurança, pela autoridade competente no correspondente grau de sigilo, que pode ser limitada no

tempo. 

5.4.6.6 O acesso a documentos sigilosos é restrito, sendo admitido: 

a) ao agente público, no exercício de cargo, função, emprego ou atividade pública,

que tenha direito e necessidade de conhecê-los e; 

b) ao cidadão, naquilo que diga respeito à sua pessoa, ao seu interesse particular ou

do interesse coletivo ou geral, mediante requerimento ao órgão ou entidade competente. 

5.4.7 PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

5.4.7.1 Os dados e informações sigilosos, constantes de documento produzido em

meio eletrônico, serão assinados e criptografados mediante o uso de certificados digitais emitidos

pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

5.4.7.2 Os dados e informações sigilosas concernentes a sistemas e serviços em uso

na  PR/CE  somente  deverão  ser  de  conhecimento  de  pessoas  que  por  suas  funções  oficiais  e

contratuais  necessitem conhecê-los,  submetendo-se  a  assinatura  do  Termo de  Compromisso  de

Manutenção do Sigilo. 

5.4.7.3 Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção de documentos com

grau de sigilo ultra-secreto só poderão estar ligados a redes de computadores seguras, e que sejam

física e logicamente isoladas de qualquer outra.

5.4.7.4 Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção de documentos com



grau de sigilo secreto,  confidencial  e reservado só poderão integrar redes de computadores que

possuam sistemas de criptografia e segurança adequados à proteção dos documentos. 

5.4.7.5  Os  documentos  sigilosos  submetidos  à  digitalização  serão  mantidos  ou

guardados em condições especiais de segurança e não podendo ser manuseados por funcionários

terceirizados. 

5.5 SEGURANÇA DO MATERIAL 

Finalidade: Proteção dos materiais de posse ou uso na PR/CE. 

Objetivo: Estabelecer normas para o controle, uso correto e segurança dos materiais

de posse ou uso na PR/CE. 

5.5.1 SEGURANÇA DA INTEGRIDADE FÍSICA 

5.5.1.1 A produção (quando for o caso), o recebimento, a distribuição, o manuseio, o

armazenamento e o acondicionamento de materiais deverão seguir as normas técnicas próprias. 

5.5.1.2  Os  materiais  sensíveis  ou  de  alto  valor  deverão  ser  armazenados  ou

acondicionados em condições especiais de proteção, de acordo com a necessidade específica de

cada um. O acesso as áreas ou locais de armazenamento/acondicionamento deverá ser restrito e

devidamente sinalizado.

5.5.1.3 A Assessoria de segurança orgânica da PR/CE deverá expedir orientação para

membros,  servidores,  estagiários,  menores  aprendizes  e  funcionários  terceirizados a  respeito  de

medidas adicionais de segurança a serem atendidas em face das características técnicas de cada

material.

5.5.1.4 O material  em trânsito deve receber medidas adicionais de segurança,  em

particular os que permitam o armazenamento e transmissão de dados e informações, para proteção

de seu conteúdo, entre elas: 

a) utilização de criptografia em notebook, para proteção da informação. 

b) recibo de entrega.

c) entrega pessoal, com material acompanhado de um servidor. 

d) escolta de segurança.

e) guarda.

O emprego de medidas adicionais de segurança será proporcional a sensibilidade do

material, ao valor do bem ou da informação contida ou, ainda, o impacto de sua subtração para a

Instituição.

5.5.1.5  A saída  de  material  da  PR/CE  deve  atender  as  normas  administrativas



arbitradas e constar em registro próprio. A Assessoria de Segurança deverá ter acesso ao banco de

dados de saída de material.

5.5.1.6 Para transporte de material  sensível,  com alto valor ou de caráter sigiloso

deverão ser adotadas regras de segurança mais restritivas, podendo ser incluídos procedimentos de

lacre e entrega pessoal.

5.5.1.7 Equipamentos e outros materiais portáteis em viagens devem ser conduzidos

como bagagem de mão. 

5.5.1.8 A doação de material seguirá norma administrativa específica. A Assessoria de

Segurança Orgânica da PR/CE realizará visita  inopinada à  entidade recebedora da doação para

certificação das condições exigidas em norma, expedindo relatório para tal fim. O material a ser

doado contendo  dados  e  informações  sigilosos  deverá  ter  o  seu  conteúdo  descartado  pela  área

competente antes da sua entrega. 

5.5.1.9 Todo incidente de segurança envolvendo material deve ser informado a área

de segurança da PR/CE que fará o devido registro para análise das circunstâncias de ocorrência do

incidente. 

5.5.1.10 O descarte de material que exige medidas especiais para recolhimento ou

eliminação quando inservível deve ser feito de acordo com as normas do órgão regulador. 

5.5.2. CONDIÇÕES TÉCNICAS, INSTALAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO 

5.5.2.1 Equipamentos e outros materiais devem ser instalados de forma a: 

a) reduzir riscos ambientais em caso de um incidente de segurança; 

b) reduzir acessos desnecessários às áreas de trabalho; 

c) permitir a sua utilização de forma segura; e 

d) atender parecer técnico da área específica. 

5.5.2.2 Todos os  equipamentos  ou materiais  que exijam cuidados de manutenção

deverão  ser  incluídos  em  planejamentos  de  manutenção  coordenado  pelas  respectivas  áreas

responsáveis.

5.5.2.3  Os  equipamentos  e  materiais  que  exijam  capacitação  técnica  para  sua

operação somente poderão ser utilizados por pessoa capacitada. 

5.5.3 PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

5.5.3.1 As atividades de operação e manuseio de equipamentos e materiais na PR/CE

deverão estar em conformidade com as Normas de Higiene e Segurança do Trabalho. 

5.5.3.2 A Seção de Biblioteca e a Seção de Almoxarifado da PR/CE deverão possuir



sistema de controle do acervo, bem como realizar em conjunto com a Assessoria de Segurança

Orgânica auditoria anual dos respectivos bens. 

5.5.3.3  Cabe  a  Coordenadoria  de  Administração,  com  apoio  da  Assessoria  de

Segurança Orgânica, estabelecer normas de controle e armazenamento de material. 

6. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.

A Assessoria de Segurança Orgânica, com apoio da Coordenadoria de Administração,

manterá  atualizado  o  levantamento  de  recursos  humanos,  materiais  e  financeiros  necessários  à

implementação do presente Plano de Segurança Orgânica, submetendo à apreciação do Gestor de

Segurança Institucional para sua apreciação. 

7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

7.1 RESPONSABILIDADES 

-  O  Procurador-Chefe  da  PR/CE  ocupa  a  função  de  Gestor  de  Segurança

Institucional, zelando pelo fiel cumprimento deste Plano, bem como decidirá nas situações em que o

mesmo for omisso. 

- A Assessoria de Segurança Orgânica é responsável pela elaboração, implementação

e supervisão das medidas de segurança orgânica no âmbito da PR/CE. Fica responsável também

pela fiscalização da observância das medidas de Segurança Orgânica, dentro dos seus limites de

atribuições, e pelo treinamento em outros órgãos e empresas de seus integrantes e colaboradores. 

- A CI deverá controlar o acesso às dependências da sala de servidores da rede. 

-  O NCAMP é responsável  pelo  controle  do claviculário  e  acesso ao sistema de

vigilância.

- O NCAMP é responsável pelo controle de acesso ao almoxarifado. 

-  O  NCAMP é  responsável  pela  concessão  de  autorizações  para  acesso  fora  do

expediente as dependências da PR/CE. 

-  A COORDAM é responsável,  conjuntamente com a ASO, pelo acionamento do

plano de combate a incêndio bem como a evacuação do prédio nas situações de emergência. 

- O NRH, em conjunto com a ASO, levantará e executará todas as necessidades de

treinamentos necessárias para a fiel execução deste plano. 

-  Todo  servidor,  no  limite  de  suas  atribuições,  deverá  observar  as  medidas  de

segurança  orgânica,  sendo  em  consequência  responsável  por  atos  ou  atitudes  que  venham  a

comprometê-la, podendo se submeter as sanções disciplinares previstas na Lei 8.112/90. 

-  Os  estagiários,  no  limite  de  suas  atribuições,  devem  observar  as  medidas  de



segurança  orgânica,  sendo  em  consequência  responsáveis  por  atos  ou  atitudes  que  venham  a

comprometê-la, podendo se submeter as sanções previstas no termo de estágio, sem prejuízo das

sanções cíveis e penais cabíveis. 

-  Os  terceirizados,  no  limite  de  suas  atribuições,  devem observar  as  medidas  de

segurança  orgânica,  sendo  em  consequência  responsável  por  atos  ou  atitudes  que  venham  a

comprometê-la, podendo se submeter as sanções previstas no termo de compromisso de sigilo, sem

prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis. 

7.2 SUPERVISÃO 

7.2.1 INSPEÇÕES 

A fim de acompanhar a observância das medidas de segurança aqui estabelecidas,

bem como avaliar a adequabilidade das mesmas, deverão ser realizadas as seguintes inspeções de

segurança:

a)  Programada  –  Inspeção  de  rotina  através  da  qual  o  Gestor  de  Segurança

Institucional e/ou a Assessoria de Segurança da PR/CE baixam a data e os itens de segurança que

serão avaliados, devendo ocorrer pelo menos 01 (uma) vez semestralmente. 

b) Inopinada – Inspeção conduzida pelo Gestor de Segurança Institucional, ou em seu

nome, pelas chefias de Coordenadorias ou pela ASO, através da qual, sem alerta prévio, é verificada

a correta execução das medidas de segurança com o objetivo de que a rotina venha a comprometê-

la, devendo ocorrer pelo menos 01(uma) vez anualmente. 

c) Situacional - é uma inspeção conduzida pela Assessoria de Segurança Orgânica em

que se busca apurar as causas e as consequências de qualquer fato que comprometa ou possa vir a

comprometer a segurança da unidade, devendo ocorrer. 

7.2.2 RELATÓRIOS

A Assessoria  de  Segurança  Orgânica  deverá  elaborar  um  relatório  em  todas  as

inspeções realizadas, apontando, quando for o caso, as falhas encontradas e as medidas decorrentes

para  corrigi-las  e,  ainda,  apresentar  sugestões  de  alteração no PSO quando for  constatado  que

alguma medida de segurança tenha se tornado ineficaz. 

7.2.3 Sindicâncias 

Quando  ocorrerem  situações  que,  de  forma  direta  ou  indireta,  possam  causar  o

comprometimento  de  conhecimentos  e/ou  dados  sigilosos,  deverá  ser  instaurada  sindicância  no

sentido de identificar suas causas, os agentes causadores e a extensão do comprometimento, com a

participação obrigatória de pelo menos um integrante da área de segurança da PR/CE. 



8. OUTROS ITENS JULGADOS ÚTEIS

8.1 O Plano de Segurança Orgânica da PR/CE será revisto anualmente, a partir da

data de sua homologação pela Chefia da Unidade, mediante deliberação de equipe nomeada por

portaria e composta pelos seguintes integrantes: 

- Chefe da Assessoria de Segurança Orgânica. 

- 1 Procurador indicado pela chefia da PR/CE. 

- 1 servidor estável indicado pela Coordenadoria de Administração. 

- 1 servidor estável indicado pela Coordenadoria de Informática. 

- 1 servidor estável indicado pela Coordenadoria Jurídica. 

8.2 Sugestões ao Plano de Segurança Orgânico da PR/CE poderão ser encaminhadas

à Assessoria de Segurança Orgânica, seja pela intranet da PR/CE ou via e-mail corporativo. 

8.3  O  Plano  de  Segurança  Orgânico  da  PR/CE sempre  será  readequado  quando

ocorrer alteração do Plano de Segurança Institucional do MPF, naquilo que for necessário. 

8.4 O Gestor de Segurança da PR/CE resolverá os casos omissos. 

8.4 O presente PSO é complementado pelos anexos a seguir enumerados: 

Anexo I - Plano de Combate a Incêndio 

Anexo II - Plano de Contingência

Anexo III – Plano de Acesso às Instalações Físicas

Anexo IV – Procedimentos Operacionais Padronizadas de Segurança 

Anexo V - Normas de utilização do crachá.

Anexo VI – Calendário de Ações.

Fortaleza, 19 de dezembro de 2011
SAMUEL ALVES VIEIRA

Técnico Informática
Matrícula 586-4

ANEXO I - PLANO DE COMBATE A INCENDIOS

1) Objetivo 

Este plano tem como objetivo realizar ações preventivas, consistindo em fiscalização,

inspeção, manutenção da estrutura física da Procuradoria e conscientização dos funcionários para a

prevenção de situações  que possam ensejar  incêndios.  Outrossim,  também se destina a  realizar

ações tempestivas quando da ocorrência de incêndios, a fim de evitar danos, sejam materiais ou



pessoais, bem como amenizar as consequências advindas da ocorrência dos mesmos. 

2) Composição do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios 

O sistema de prevenção e combate a incêndios será composto por: 1) Sistemas de

alarmes de incêndio. 2) Sistema de hidrantes. 3) Sistema de sprinklers. 4) Abrigos 5) Extintores de

incêndio portáteis. 6) Portas corta-fogo e saídas de emergência. 7) Sinalização 

Em cada andar da PR/CE deverá haver pelo menos 02 (dois) extintores de incêndio

devidamente sinalizados e obedecendo normatização padrão conforme sua composição química e o

tipo de incêndio a que se destina. 

3) Condições Gerais 

3.1) Recursos Materiais 

A edificação deverá estar em acordo com as normas técnicas oficiais e a legislação

vigente. 

3.2) Recursos Humanos 

O planejamento e a execução do presente plano ficarão a cargo da Brigada Civil de

Incêndio  da  PR/CE,  a  ser  composta  por  04  (quatro)  servidores  indicado  pela  Administração,

devendo pelo menos um ser lotado em gabinete, mais 01 (um) servidor da Assessoria de Segurança

Orgânica que será nomeado o Chefe da Brigada.

Os procedimentos de emergência contra incêndio serão executados por profissional

da área de segurança do trabalho, por bombeiro profissional civil, por componente da brigada de

incêndio, por pessoal da segurança patrimonial e/ou por pessoal da área da manutenção, com apoio

da Assessoria de segurança Orgânica da PR/CE. 

3.3) Procedimentos 

Os procedimentos de emergência contra incêndio descritos nos itens 3.3.1 a 3.3.9, a

seguir, estão relacionados numa sequência lógica, de forma a serem executados por, no mínimo,

uma pessoa. 

3.3.1) Análise Primária 

Sempre que houver uma suspeita de princípio de incêndio (por calor, cheiro, fumaça

ou outros meios), o mesmo deverá ser investigado. Nunca deverá ser subestimada uma suspeita. 

3.3.2) Alerta 

Identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa pode alertar, através dos

meios de comunicação disponíveis, os brigadistas, os bombeiros profissionais civis e outra equipe

de apoio externo como o Corpo de Bombeiros. 



3.3.2 ) Análise da Situação 

Após  o  alerta,  deverá  ser  identificação  o  andar  sinistrado,  o  alarme  deverá  ser

silenciado e o Bombeiro Profissional Civil de plantão, deverá comparecer ao local para análise da

emergência e desencadear os procedimentos necessários, que podem ser priorizados ou realizados

simultaneamente, de acordo com os recursos materiais e humanos, disponíveis no local. 

3.3.3) Primeiros Socorros 

Prestar primeiros  socorros às  possíveis vítimas,  mantendo ou restabelecendo suas

funções vitais com SBV (suporte básico da vida) e RCP (reanimação cardiopulmonar), até que se

obtenha o socorro especializado, conforme treinamento específico dado aos Brigadistas. 

3.3.4) Corte de Energia Cortar, quando possível ou necessário, a energia elétrica dos

equipamentos, da área ou geral.

3.3.5) Corpo de Bombeiros 

Quando necessário, um Brigadista deverá acionar o Corpo de Bombeiros (telefone

193) dando as seguintes informações: 

- nome e número do telefone utilizado;

- endereço da PR/CE (completo);

- pontos de referência;

- características do incêndio;

- quantidade e estado das eventuais vítimas.

3.3.6) Abandono de Área: 

Proceder  ao  abandono  da  área  parcial  ou  total,  quando  necessário,  conforme

comunicação preestabelecida, removendo para local seguro, permanecendo até a definição final. 

Caso seja necessário abandonar o prédio, deverá ser acionado novamente o alarme de

incêndio para que se inicie o abandono geral. Os ocupantes do andar sinistrado, que já deverão estar

cientes da emergência, deverão ser os primeiros a descer, em fila e sem tumulto, após o primeiro

toque, com um Brigadista chefiando a fila e outro encerrando a mesma. Todos os demais ocupantes

de  cada  andar  deverão,  após  soar  o  primeiro  alarme,  agruparem-se  no  saguão  dos  elevadores,

organizados em fila direcionada à porta de saída de emergência que deverá ser mantida já aberta.

Após o segundo toque do alarme, os andares iniciarão a descida, dando preferência as demais filas,

quando cruzarem com as mesmas (como numa rotatória de trânsito), até a descarga (andar térreo),

onde  se  deslocarão  para  a  calçada,  posicionando-se  conforme  chegada.  Neste  momento,  um

Brigadista  fará  a  chamada  para  verificar  eventuais  ausências  para  posterior  averiguação,



comunicando,  de  imediato,  a  posição do andar  na calçada e  as  demais  alterações  ao Chefe da

Brigada. 

3.3.6) Isolamento da Área Isolar fisicamente a área sinistrada, de modo a garantir os

trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local. 

3.3.7)  Confinamento  do  Sinistro  Confinar  o  sinistro  de  modo  a  evitar  a  sua

propagação e consequências.

3.3.8)  Combate Proceder  o combate,  quando possível,  até  a  extinção do sinistro,

restabelecendo a normalidade.

3.3.9) Investigação 

A Assessoria de Segurança Orgânica levantará as possíveis causas do sinistro e suas

consequências,  bem  como  emitirá  relatório  com  o  objetivo  de  propor  medidas  preventivas  e

corretivas  para  evitar  a  repetição  da  ocorrência,  bem como  para  as  devidas  providências  e/ou

investigação, se for o caso. 

4) Controle do plano de emergência contra incêndio 

Devem ser realizadas reuniões periódicas da Brigada de Incêndio, com registro em

ata, onde se discuta itens como: 

- funções de cada pessoa dentro do plano de emergência contra incêndio; 

- condições de uso dos equipamentos de combate a incêndio; 

- apresentação dos problemas relacionados à prevenção de incêndios,  encontrados

nas inspeções, para que sejam feitas propostas corretivas; 

- atualização de técnicas e táticas de combate a incêndios; 

- realização de exercícios simulados. 

- execução de serviços que possam gerar algum risco. 

O  plano  de  emergência  contra  incêndio  deverá  ser  revisado  por  profissional

habilitado sempre que:

- quando for constatada a possibilidade de melhoria do plano; e 

- completar 12 (doze) meses de sua última revisão.

ANEXO II - PLANO DE CONTINGÊNCIA

Contingência: Queda da rede de energia elétrica

- O presente plano tem como objetivo prever situações de queda de rede de energia



elétrica,  analisando  possíveis  medidas  emergenciais  a  serem  adotadas,  a  fim  de  que  haja

continuidade do fluxo de trabalho, bem como sejam amenizados possíveis danos que possam ser

ocasionados  a  aparelhos  elétricos  e  eletrônicos  em  decorrência  da  interrupção  abrupta  do

fornecimento de energia elétrica.

- Quando da ocorrência de oscilações perceptíveis de tensão, deve ser observado o

funcionamento  dos  aparelhos  elétricos  ou  eletrônicos,  devendo  ser  desligados  aqueles  que

apresentem  funcionamento  anormal  (presença  de  fumaça,  ruído,  ou  qualquer  outro  sinal  de

anormalidade) ou que possam trazer riscos ao usuário. 

- Quando da interrupção do fornecimento de energia elétrica, devem os aparelhos

elétricos/eletrônicos ser desligados até que seja restabelecida a normalidade da rede, a fim de que

oscilações de tensão não venham a ocasionar danos nos mesmos. 

- Logo após ocorrida uma queda de rede elétrica, dever-se-á proceder a uma inspeção

nos aparelhos elétricos/eletrônicos, realizando levantamento daqueles que porventura tenham sido

danificados,  realizando  tão  logo  possível  diligência  no  sentido  de  providenciar  o  conserto  dos

mesmos, evitando que o dano possa vir a agravar-se com o passar do tempo. 

-  A PR/CE deverá  manter  contrato  de  prestação  de  serviço  para  manutenção  do

gerador de energia elétrica instalado no subsolo, a fim de que seja dada continuidade aos trabalhos,

sobretudo àqueles urgentes, quando da ocorrência de queda de energia elétrica. 

Contingência: Queda da rede de internet 

- A PR/CE deverá ser dotada de link redundante de acesso a Internet, oferecido por

empresa diversa da que serve o link principal, de forma que o acesso a Internet não sofra problemas

de interrupção.

Contingência: Acidentes envolvendo veiculo oficial da PR/CE. 

-  Quando  ocorrer  acidentes  com  veículos  oficiais  da  PR/CE,  deverá  o  servidor

responsável pela condução certificar-se que não se trata de colisão intencional com a finalidade de

ataque a membro ou servidor;

- Em seguida, deverá acionar o serviço de pericia para que seja providenciado laudo

de responsabilização do acidente.

-  A seguir,  se  assim  for  necessário,  deverá  o  servidor  telefonar  para  a  PR/CE

solicitando  o  deslocamento  de  outro  veiculo  para  que  as  tarefas  a  que  se  destinava  o  veículo

abalroado sejam concluídas. 

Contingência: Queda do sistema de telefonia 



- Ocorrendo pane no sistema de telefonia da PR/CE, deverá ser acionada a empresa

responsável pela manutenção da central telefônica para que a mesma solucione o caso no menor

espaço de tempo. 

- Deverá ser emitida mensagem de rede alertando todos os ocupantes do prédio sobre

a ocorrência do problema. 

Contingência: Acidentes e plano de primeiros socorros. 

- Em caso de ocorrência de algum acidente, deverá ser chamado o Serviço Médico de

Urgência – SAMU através do número 192. 

- Em seguida, dever-se-á realizar avaliação primária da vítima, a fim de verificar se

há riscos à vida e de identificar que conjunto de procedimentos deverão ser adotados para prestação

de primeiros socorros, sempre evitando aglomeração desnecessária em torno da pessoa acidentada,

bem como prestando apoio emocional a esta. 

- A avaliação primária consiste, a depender da situação concreta que se apresente, na

realização de três conjuntos de ações, a saber: 

1. Checagem da consciência 

- Chamar a vítima pelo nome 

- Proceder ao toque em seus membros motores, realizando estímulos a fim de buscar

sinais de reação. 

2. Checagem da respiração 

- Com a vítima deitada no chão, se não houver sinais de lesão na coluna cervical,

realizar leve movimento da cabeça da vítima para trás a fim de evitar que a língua cause obstrução

do ar. 

- Observar a respiração e o movimento da caixa toráxica. 

- Verificar o se há fluxo de ar pelo nariz ou pela boca. 

3. Checagem da circulação 

- Verificar pulso, de preferência na região das carótidas (região do pescoço). 

- Verificar existência de sangramento externo, fazendo-o cessar caso exista. 

- Caso haja queda, violência ou outro tipo de trauma na coluna cervical,  deve-se

imobilizar a cabeça da vítima, para impedir movimentos para os lados e para trás, até que a equipe

médica  de  atendimento  emergencial  chegue  para  prestar  socorro.  Nestes  casos  a  vítima  nunca

poderá ser retirada de seu local, devendo ser removida apenas por equipe especializada.



ANEXO III - PROCEDIMENTOS DE ACESSO ÀS INSTALAÇÕES 

FÍSICAS 

1. Normas de Controle do Estacionamento 

1.  A  utilização  do  estacionamento  será  exclusiva  para  membros,  servidores,

estagiários  e  terceirizados,  sendo vedado o uso por  veículo  de visitante,  com exceção da  vaga

destinada a portadores de necessidades especiais. No caso extraordinário de visita de autoridades,

ou  treinamento  nas  dependências  da  PR/CE,  poderá  ser  destinadas  vagas  para  tais  situações

conforme o que decidir a Coordenadoria de Administração. 

2. A PR/CE consta dos estacionamentos situados no Anexo I (32 vagas), Anexo II(33

vagas), Frontal (07 vagas) e subsolo; 

3. O Estacionamento do Anexo I – Estacionamento 01 - será destinado a Veículos

Oficiais, Servidores da tarde e estagiários tarde. A dinâmica de ocupação será pelo preenchimento

das vagas transversais primeiramente e, por último, das fileiras centrais. Serão destinadas 06(seis)

vagas, localizadas nas vagas iniciais, aos veículos oficiais, sendo proibida a formação de fileira

dupla ao centro na extensão das vagas por eles ocupadas. 

4. O Estacionamento do Anexo II – Estacionamento 02 - será ordenado por 11 (onze)

fileiras transversais de 03 (três) veículos cada, destinado aos Servidores da Manhã e Estagiários

Manhã/Tarde. A dinâmica de ocupação será pelo preenchimento por fileira,  iniciando nas vagas

adjacentes  ao  muro,  seguida  das  vagas  centrais,  finalizando  nas  vagas  próximas  a  calçada  de

passeio. As motos deverão ocupar a fileira próxima a Mureta Oeste (Rua Monsenhor Bruno). 

5.  O  Estacionamento  frontal  disporá  de  07  (sete)  vagas  frontais  transversais,

destinadas aos veículos oficiais, sendo uma vaga destinada à Portadores de Necessidades Especiais.

Fica proibido o estacionamento de veículos na transversal, de modo a impedir o livre acesso a vaga

dos veículos oficiais.

6. O estacionamento do subsolo é de uso exclusivo de membros, que deverão possuir

controle para abertura automática do portão de acesso. No caso de extravio ou perda do controle, o

vigilante do Posto 01 ficará responsável por identificar o membro e liberar seu acesso ao subsolo,

ou proceder à sua abertura manual em caso de falhas. 

7.  Nos demais  casos,  o  acesso de veículos  dar-se-á necessariamente por  meio da

identificação pessoal do condutor pelos postos de vigilância 1 e 2, que deverão identificar o veículo

como credenciado a acessar o estacionamento. 

2. Normas de acesso às instalações. 



1. O ingresso nas instalações da PR/CE somente será permitido à pessoas,  sejam

visitantes ou funcionários, trajadas adequadamente à uma repartição pública. 

2. Todos, com exceção dos membros que possuem a opção de acesso pelo subsolo,

deverão adentrar o prédio pela  entrada da recepção,  devendo submeter-se ao portal  detector  de

metais, conforme o disposto no subitem 5.1.2.2. Os servidores e estagiários poderão adentrar por

roleta secundária. 

3. Visitantes apenas terão livre acesso à sala da recepção, bem como ao WC de uso

comum, sendo-lhes vedada a entrada nos demais ambientes sem autorização da Coordenadoria de

Administração. 

4. O acesso aos gabinetes dar-se-á somente por meio de autorização do membro nele

oficiantes.

5.  Clientes  externos  que  se  dirijam ao  Restaurante  deverão  ser  identificados  na

portaria e portar crachá de visitante durante sua permanência na PR/CE. 

3. Outras considerações. 

1. Deverá ser providenciada a instalação de grades laterais no Estacionamento 02, de

modo a dar mais segurança aos veículos ali estacionados, bem como dificultar a evasão de pessoas

estranhas que adentrem ao interior do estacionamento. 

2. Deverá ser providenciada a instalação de câmera na parte lateral do prédio situado

do Estacionamento 02, de modo a se garantir um maior controle do fluxo de pessoas no seu interior

e segurança dos veículos.

ANEXO  IV  -  PROCEDIMENTOS  OPERACIONAIS  PADRONIZADOS  DE

SEGURANÇA

1. Postos de Vigilância 

1.2. Composição 

A PR/CE disporá de equipe de segurança armada composta por no mínimo 07 (sete)

vigilantes, que realizam revezamento, possuindo 04 (cinco) postos de vigilância diurnos e 02 (dois)

noturnos, compostos por (1) vigilante cada. 

1.3. Finalidade e atribuições 

O posto 1 localiza-se na entrada do Estacionamento 01, com função de controle de

acesso  e  segurança  pessoal  e  patrimonial  no  mesmo.  O  posto  2  localiza-se  na  entrada  do



Estacionamento 02, com função de controle de acesso e segurança pessoal e patrimonial no mesmo.

O posto 3 localiza-se na parte externa do prédio, na esquina das Ruas João Brigido e Monsenhor

Bruno,  com  função  de  guarda  e  apoio  aos  postos  1  e  2,  além  de  substituí-los  quando  estes

precisarem se ausentar. O posto 4 se localiza na parte interna no prédio, junto à recepção, com

função de guarda do interior da sede da PR/CE. Os postos 5 e 6 serão os noturnos, localizando-se

fisicamente na posição dos postos 2 e 4, desempenhando de forma cumulativa todas as funções

atribuídas a segurança privada e sendo compostos por 02 (dois) vigilantes no interior do prédio, e 01

(um) no Estacionamento 02, respectivamente. 

1.4 Procedimentos Comportamentais: 

1. Os vigilantes deverão de forma respeitosa a todos que transitarem pela PR/CE,

sendo instruídos a utilizar a forma protocolar de tratamento adequado àquele a quem se dirige. 

2. O vigilante do posto 4 somente deverá permitir a entrada imediata daquele que

esteja portando crachá de identificação, seja membro, servidor, estagiário ou terceirizado. 

3. Com relação a visitantes, no momento de sua entrada nas dependências da PR/CE,

o vigilante do posto 4 abordá-lo-á, apresentando-se, e orientando-o ao procedimento necessário para

adentrar a recepção, alertando-o sobre o detector de metais localizado imediatamente à porta de

entrada. 

4. Quando o visitante adentrar as dependências da PR/CE, deverá ser orientado pelo

vigilante do posto 4 a colocar seus pertences metálicos na caixa à sua esquerda, para que passe pelo

portal detector de metais, posteriormente aguardando atendimento na recepção. Em caso de visitante

portador de marcapasso, deverá o vigilante realizar o desligamento do aparelho detector, a fim de

possibilitar sua passagem, procedendo, quando se vislumbrar necessário à revista com detector de

metais manual.

1.5. Procedimentos Operacionais. 

1.  Em  casos  de  visitantes  com  atitudes  suspeitas,  ou  que  se  conduzam  em

desconformidade às normas de bom trato social, o vigilante deverá chamar sua atenção, pedindo

para que cesse o comportamento anormal, sob pena de expulsão do ambiente, necessitando para

tanto de autorização do Gestor de Segurança Institucional, ou pessoa por ele designada para realizar

tal mister.

2.  Em  caso  de  indivíduos,  sejam  visitantes  ou  funcionários,  que  manifestem

comportamento violento ou que ameassem a integridade física dos demais indivíduos no ambiente,

o vigilante  deverá rendê-lo,  utilizando-se  de meios  proporcionais,  sempre  visando resguardar  a



integridade física de todos. 

3.  Em casos  de  visitantes  ou  funcionários  que  apresentem mal  súbito  de  saúde,

deverá o vigilante acionar a Coordenadoria de Administração, bem como entrar em contato com o

Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, através do número de telefone 192. 

4. Em caso de saída ou chegada de veiculo particular ou oficial em condução de

Membro desta Procuradoria, deverá o vigilante do posto 1 realizar checagem de perímetro com o

fim de neutralizar possíveis situações de ameaça. 

2. Normas de segurança externa e periférica e normas de segurança pessoal. 

1. Aconselham-se aos membros, servidores e terceirizados, sempre que da entrada ou

saída da PR/CE, a observância das normas básicas de segurança pessoal, atentando para possível

ação de pessoas mal-intencionadas, tais como sequestradores, assaltantes, “stalkers” etc. 

2.  Após as 20:00hs,  fica um vigilante  do posto 5 à disposição dos servidores da

PR/CE para que os acompanhe até o estacionamento a fim de evitar.

3. Deverá ser feito estudo sobre a viabilidade de instalação de 02(duas) cabines de

vigilância no perímetro externo da PR/CE, na localização de trabalho dos postos 1, 2 ou 3.

ANEXO V - NORMAS DE UTILIZAÇÃO DE CRACHÁ

1)  O  crachá  é  de  uso  pessoal,  intransferível  e  obrigatório  quando  do  acesso,

circulação e permanência nas dependências da PR/CE para servidores, estagiários, terceirizados,

menor-aprendiz e visitantes, facilitando assim o controle e identificação de todos que transitam nas

suas instalações. 

2) Os visitantes, após a devida identificação e qualificação na portaria,  receberão

crachá qualificado como  “Visitante”, devendo portá-lo durante toda sua permanência na PR/CE,

devolvendo-o quando do término da visita e antes de sair do prédio. 

3) A recepção e o vigilante deverão tomar as medidas necessárias para que nenhuma

pessoa se retire da PR/CE portanto o crachá. 

4)  O  público  externo  que  fizerem  uso  do  Restaurante  da  PR/CE  também  se

enquadram nos termos descritos no item 2) anterior. 

5) O crachá de identificação deve ser usado de modo visível,  acima da linha da

cintura, durante a permanência nas dependências da unidade. 

6) O extravio do crachá deve ser comunicado o mais rápido possível ao Núcleo de



Recursos Humanos da PR/CE para as providências cabíveis. 

7) Compete ao Núcleo de Recursos Humanos: 

I – emitir, distribuir e controlar os crachás de servidores, estagiários, prestadores de

serviço e visitantes; 

II – recolher o crachá; 

a) de servidor, no caso de exoneração, demissão, posse em outro cargo inacumulável;

b) de estagiário, quando findo seu contrato; 

c) de prestador de serviço, quando de seu desligamento da empresa prestadora de

serviço na Instituição;

 

ANEXO VI – CALENDÁRIO DE AÇÕES

Deverão ser cumpridos os seguintes prazos para a fiel execução deste plano: 

1) Designação da Assessoria de Segurança Orgânica: 30 dias. 

2) Regulamentação do ingresso de pessoas armadas na PR/CE (item 5.1.2.20): 120

dias. 

3) Normatização da pesquisa social para ingresso de estagiários (item 5.2.2.1): 120

dias. 

4) Elaboração dos Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo e Termo de

Conhecimento das Normas de Segurança: 60 dias.

5)  Elaboração  da  cartilha  sobre  procedimentos  a  serem  executados  em  caso  de

emergência nas dependências da PR/CE: 60 dias. 

6) Composição da Brigada de Incêndios da PR/CE: 60 dias. 

7) Revisão inicial deste plano: 60 dias.

FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA
Procurador-Chefe Substituto

PR/CE

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 2° quinzena de abril de 2012. 
Boletim de serviço, p. 473.
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