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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO 

PORTARIA PRES Nº 235, DE 4 DE OUTUBRO DE 2022.

Dispõe sobre o Plano de Segurança Orgânica da Sede Compartilhada
da  Procuradoria  da  República  e  da  Procuradoria  do  Trabalho  no
Município de São Mateus.  

O  PROCURADOR-CHEFE  SUBSTITUTO  DA  PROCURADORIA  DA

REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO e o PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA

REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª  REGIÃO, no uso das suas  atribuições legais,  nos

termos  dos  poderes  que  lhe  são  conferidos,  respectivamente,  pelos  artigos  55  e  56  do

Regimento  Interno  Administrativo  do  Ministério  Público  Federal,  aprovado  pela  Portaria

SG/MPF n.º 382, de 05 de maio de 2015, e pelo Art. 1º, incisos III e IV, da Portaria PGT n.º

1.728, de 2 de outubro de 2017, e considerando o disposto no item 3.1,  III,  do Plano de

Segurança  Orgânica  da  Procuradoria  da  República  no  Espírito  Santo,  homologado  pela

Portaria  SG/MPF nº  33,  de 13 de janeiro de 2021 (PGR-00008311/2021),  e o Acordo de

Cooperação n.º 1/2016-MPF/ES-MPT/ES (PR-ES-00023201/2016), RESOLVEM: 

Art. 1º. Homologar o Plano de Segurança Orgânica da Sede Compartilhada da

Procuradoria  da  República  (PRM-SAM)  e  da  Procuradoria  do  Trabalho  (PTM-SAM)  no

Município  de  São  Mateus,  na  forma  do  Anexo  (PRM-SAM-ES-00003572/2022)  desta

Portaria. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 2º. Esta

Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 
ESTANISLAU TALLON BOZI

Este  texto  não  substitui  o publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  4  out.  2022.  Caderno
Administrativo, p. 12.
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1. APRESENTAÇÃO

O presente  Plano  de  Segurança  Orgânica  (PSO)  é  um documento  que  reúne  normas,

procedimentos, diretrizes e ordens referentes a Segurança Institucional no âmbito da Procuradoria

da  República  (PRM-SAM)  e  da  Procuradoria  do  Trabalho  (PTM-SAM)  no  Município  de  São

Mateus. Destina-se a regulamentar a atividade de segurança e transmitir orientações setoriais e

individuais  para  os  integrantes  das  Procuradorias  da  República  e  do  Trabalho,  assim  como

estabelecer atribuições e responsabilidades.

Importante salientar que, conforme Acordo de Cooperação estabelecido entre o MPF/ES e o

MPT/ES,  a  segurança  privada  está  sob  responsabilidade  do  MPF/ES.  Por  este  motivo,  a

implementação do PSO está fundamentada na Política de Segurança Institucional, instituída pela

Portaria PGR/MPF nº 980/2018, no Plano de Segurança Institucional (PSI), aprovado pela Portaria

PGR/MPF nº 417/2013, e na Resolução nº 156 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Destaca-se que este Plano de Segurança Orgânica é inovador, na medida em que será a

primeira vez que um plano abarcará dois ramos do Ministério Público da União (MPU): MPF e

MPT. Portanto,  as regras,  normas e diretrizes foram pensadas levando-se em consideração o

efetivo compartilhamento da sede das Procuradorias  no Município  de São Mateus relativo às

rotinas de segurança comuns a toda Sede Compartilhada.

2. OBJETIVOS

I. Criar e desenvolver uma cultura de segurança na Sede Compartilhada.

II. Estabelecer normas de segurança comuns para a Procuradoria da República e Procuradoria

do Trabalho no Município de São Mateus.

III. Orientar os integrantes da Sede Compartilhada a respeito das normas de segurança, com o

objetivo de prevenir a ocorrência de situações adversas e de nos preparar para reagir em

conformidade  com as  diretrizes  estabelecidas  na  Política  de  Segurança  Institucional  do

Ministério Público Federal.

IV. Definir  o  planejamento  e  as  ações necessárias  à  execução  da atividade de  Segurança

Institucional  no  âmbito  da  PRM  e  da  PTM,  de  acordo  com  o  Plano  de  Segurança

Institucional do MPF.

4 de 18



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de São Mateus – ES 

V. Estruturar  a  Segurança Orgânica –  SO de forma sistêmica, abrangendo os conjuntos de

medidas de segurança previstos no Plano de Segurança Institucional do MPF.

VI. Fomentar ações de prevenção e de proatividade para proteção e salvaguarda da PRM e da

PTM e de seus integrantes.

VII. Planejar ações de auditoria, fiscalização e controle internos relacionados à Segurança.

VIII. Contribuir  para  elaboração  de  projetos  orçamentários  e  de  capacitação  de  pessoas

relacionadas à Segurança.

IX. Submeter à Seção  de  Segurança  Orgânica  e  Transportes  (Sesot)  dúvidas,  situações  e

problemas no que se refere às questões de Segurança que não possam ser dirimidas pela

equipe de segurança local.

3. ATRIBUIÇÕES

A segurança institucional possui caráter sistêmico, o que enseja a participação de todos os

setores que compõem a PTM e a PRM (Sede Compartilhada), devendo atuar de forma integrada,

visando atingir os objetivos de segurança.

3.1 As funções de gestão de segurança institucional,  no âmbito das respectivas unidades  nos

Municípios, serão  exercidas  pelo  Procurador,  designado  pelo  Procurador-Chefe  do  respectivo

Estado, nas Procuradorias da República nos Municípios, devendo o designado:

I. Propor e coordenar as medidas de segurança;

II. Publicar em boletim de serviço o PSO da respectiva Unidade;

III. Homologar e publicar os PSO da Sede Compartilhada;

IV. Solicitar auxílio à Sesot/SE/PR/ES, quando for o caso, nos incidentes de segurança.

3.2 Compete ao Coordenador de PRM ou, de forma justificada,  a outro servidor indicado pelo

Procurador responsável pela segurança da unidade:

I. Planejar,  coordenar,  executar,  orientar  e  supervisionar  as  atividades  de  segurança

institucional no âmbito da Sede Compartilhada;

II. Assessorar  o  Procurador  responsável  pela  segurança na Sede  Compartilhada  nas

questões relativas à segurança institucional;
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III. Acompanhar os cenários locais de interesse do MPF e do MPT, ouvindo-se o Agente

de Segurança Institucional local, no que se refere à segurança, a fim de proporcionar suporte ao

desempenho das funções institucionais de ambos os ramos do MPU;

IV. Realizar a fiscalização documental, fiscal e física dos contratos de segurança na Sede

Compartilhada;

V. Elaborar  e  implementar  o  Plano  de  Segurança  Orgânica  da  Sede  Compartilhada,

observando as recomendações da Secretaria de Segurança Institucional (SSIn) e da Unidade de

Segurança da PR no Estado;

VI. Seguir as recomendações e orientações técnicas da Unidade de Segurança da PR no

Estado e com ela compartilhar conhecimentos, dados e informações; 

VII. Propor, em conjunto com os setores da Sede Compartilhada, o estabelecimento das

normas  de  segurança  para  cada  grupo  de  medidas  de  segurança  previstos  na  Política  de

Segurança Institucional;

VIII. Promover a conscientização dos integrantes da Instituição quanto à importância da

segurança institucional; 

IX. Supervisionar,  coordenar  e  fiscalizar,  tecnicamente,  as  atividades  de  segurança

institucional desenvolvidas nas áreas da Sede Compartilhada; e

X. Desenvolver outras atividades correlatas determinadas pelo Procurador-Chefe ou pelo

Procurador responsável pela segurança da Sede Compartilhada.

3.3 Ao Chefe  da  Seção  de  Segurança  Orgânica  e  Transportes  da  PR/ES, no  que  tange  às

PRM/PTM, caberá:

I. Fiscalizar o cumprimento do PSO  na Sede Compartilhada, realizando as diligências

que julgar necessário e mediante prévia autorização do Procurador-Chefe do MPF; 

II. Subsidiar as PRMs vinculadas na elaboração, implementação e atualização de seus

PSOs;

III. Orientar e apoiar as respectivas PRMs no que se refere  às questões de segurança

institucional, assim como em situações de emergência e nos casos de ameaça;

IV. Enviar à Secretaria de Segurança Institucional cópia do PSO da Sede Compartilhada,

homologado pelo Procurador-Chefe do MPF/ES, após ouvida manifestação da Procuradoria do

Trabalho da 17ª Região;
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V. Assessorar o Procurador-Chefe e o procurador designado na Sede Compartilhada nas

questões relativas à segurança institucional.

3.4  Sem prejuízo das atribuições das Unidades de Segurança e da Coordenação de PRM, os

setores de cada unidade do MPF serão responsáveis pela aplicação das normas de segurança

institucional,  assim como pela  propositura  e  implementação de outras medidas de segurança

específicas em sua esfera de atribuições.

4. REFERÊNCIAS

I. Lei Complementar nº 75/1993 – Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do

Ministério Público da União;

II. Regimento Interno Administrativo e Diretivo do MPF;

III. Portaria PGR/MPF n° 378/2010, aplicável aos estagiários;

IV. Lei nº 8.112/1990 – Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e

das fundações públicas federais;

V. Lei nº 8.027/1990 – Dispõe sobre normas de conduta dos servidores públicos civis da União,

das Autarquias e das Fundações Públicas, e dá outras providências;

VI. Lei  nº  10.826/2003,  alterada  pela  Lei  nº  12.694/2012  –  Dispõe  sobre  registro,  posse  e

comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm,

define crimes e dá outras providências.

VII. Portaria PGR/MPF Nº 980/2018 – Política de Segurança Institucional MPF;

VIII. Portaria PGR/MPF Nº 417/2013 – Plano de Segurança Institucional;

IX. Portaria  PGR/MPF  n.  661/20  15,  alterada  pela  Portaria  PGR/MPF  n.  486/2019 –

Regulamenta o serviço de proteção aos membros e servidores do MPF;

X. Portaria  PGR/MPU nº  70,  de 29 de setembro de 2015 –  Regulamenta a aquisição e a

utilização de veículos oficiais no âmbito do Ministério Público da União;
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XI. Portaria PRES nº 12, de 18 de janeiro de 2017 – Regulamenta a Gestão e Fiscalização dos

Contratos Administrativos no âmbito do Ministério Público Federal no Espírito Santo;

XII. Portaria    SG/  MPF nº    3  3, de 1  3   de    janei  ro de 20  21 – Dispõe sobre o Plano de Segurança

Orgânica (PSO) da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo;

XIII. Portaria MPF/ES nº 70, de 25 de fevereiro de 2016 – Institui o regulamento dos serviços de

controle de acesso da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo;

XIV. Portaria SG/MPF Nº 299, de 7 de abril de 2015 – Estabelece a Gestão Compartilhada das

Unidades Administrativas de Gestão do Ministério Público Federal;

XV. Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527, de 18/11/2011; 

XVI. Código Penal Brasileiro – Decreto-Lei nº 2.848, de 7/12/1940;

XVII. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal – Decreto

nº 1.171, de 22 /06/1994;

XVIII. Norma Técnica nº 07/201  8   do Centro de Atividades Técnicas – disciplina o procedimento

para formação, treinamento e reciclagem de brigada de incêndio e bombeiro profissional

civil, bem como o cadastramento de empresas relacionadas a essas atividades; e

XIX. Norma Técnica nº 02/2013, do Centro de Atividades Técnicas – disciplina as exigências das

medidas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações e áreas de risco.

5. AMBIENTAÇÃO

O edifício da Sede Compartilhada da Procuradoria da República e Procuradoria do Trabalho

no Município  de São Mateus  situa-se  à Rua Coronel  Constantino  Cunha,  nº  1345,  Bairro de

Fátima,  São  Mateus/ES,  CEP  29.933-530,  conforme  link  a  seguir:

https://goo.gl/maps/6313Mex1RWJ2W7HN9

Atualmente, o edifício comporta cerca de  25 (vinte e cinco) usuários permanentes, entre

membros, servidores, terceirizados e estagiários. 

A Sede Compartilhada  está organizada estruturalmente em  apenas um pavimento, assim

dividido:
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Nº PRM-SAM PTM-SAM
Espaços Compartilhados pelas

Procuradorias

1 Setor Jurídico Secretaria Recepção

2 Assessoria 2º Ofício Assessoria Jurídica 1 Auditório

3 Gabinete 2º Ofício Gabinete 1 Audiência

4 Biblioteca Assessoria Jurídica 2 CPD

5 1º Ofício (antessala) Gabinete 2 Copa/Refeitório

6 Assessoria 1º Ofício Almoxarifado WC/vestiário Masculino

7 Gabinete 1º Ofício Garagem (3 vagas) WC/vestiário Feminino

8 Coordenação - WC Recepção Fem.

9 Depósito - WC Recepção Masc.

10 Arquivo - Área de serviço

11 Garagem (3 vagas) - Área técnica 1 (QGBT)

12 - - Área técnica 2 (garagem PTM)

13 - - Área permeável (fundos PRM)

14 - - Área permeável (área de serviço)

Subtotal 11 setores 7 setores 14 setores

Total 32 setores

6. MEDIDAS DE SEGURANÇA

A segurança institucional compreende o conjunto de medidas voltadas a prevenir, detectar,

obstruir  e  neutralizar  ações  de  qualquer  natureza  que  constituam ameaça  à  salvaguarda  da

Instituição e de seus integrantes, inclusive à imagem e reputação. Pode ser dividida em:

I. Segurança Orgânica;

II. Segurança Ativa.

6.1 Segurança Orgânica

A segurança orgânica é composta pelos seguintes grupos de medidas:

I. Segurança das áreas e instalações;

II. Segurança de materiais;

III. Segurança de recursos humanos;
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IV. Segurança da informação, que se desdobra em:

a) Segurança da informação nos meios de tecnologia da informação;

b) Segurança da informação de pessoas;

c) Segurança da informação na documentação; e

d) Segurança da informação nas áreas e instalações.

6.1.1 Segurança das Áreas e Instalações

A segurança de áreas e instalações constitui-se em um grupo de medidas orientadas para

proteger o espaço físico sob responsabilidade do MPF e do MPT ou onde se realizem atividades

de interesse da Instituição, bem como seus perímetros, com a finalidade de salvaguardá-las. As

medidas de segurança de áreas e instalações interagem com os demais grupos de medidas,

integrando a segurança como um todo.

As aquisições, ocupação, uso e aluguéis de imóveis, e os projetos de construção, adaptação

e  reforma de  áreas  e  instalações  das  Unidades  devem ser  planejados  e  executados  com a

observância dos demais aspectos e diretrizes de segurança institucional, e com a integração dos

demais setores da Instituição, de modo a reduzir as vulnerabilidades e riscos, e otimizar os meios

de  proteção.  As  áreas  e  instalações  que  abriguem  informações  sensíveis  ou  sigilosas  e  as

consideradas vitais para o pleno funcionamento da Instituição serão objeto de especial proteção.

A  execução  da  atividade  de  segurança  desse  grupo  de  medidas  exige  auditorias  e

fiscalização dos sistemas e serviços. Essas ações são implementadas para o efetivo cumprimento

das normas de segurança.

A segurança de áreas e instalações é composta pelos seguintes sistemas:

I. Sistema  Ativo:  composto  pelos  agentes  de  segurança  institucional  e  vigilantes

terceirizados;

II. Sistema Passivo: integrado pelos equipamentos eletrônicos para segurança, tais como

sensores,  CFTV,  alarmes,  fechaduras  eletrônicas,  sistemas  de  controle  de  acesso  e  demais

barreiras físicas.

A constituição dos sistemas físico, eletrônico e de barreiras, bem como a síntese de normas

e orientações referentes às medidas de segurança das áreas e instalações integram o Anexo I –

Normas de controle de acesso às instalações; Anexo II – Normas de controle de estacionamento;
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Anexo III – Normas de segurança das instalações; e Anexo VII – Normas de utilização de crachás.

O Procedimento Operacional Padrão (POP) para vigilantes integra o Anexo XII.

6.1.1.1 Controle de Acesso

As normas e orientações de controle de acesso vinculadas ao público interno e externo da

Sede Compartilhada estão descritas conforme o Anexo I.

6.1.2 Segurança de Materiais

A segurança de materiais é um conjunto de medidas de segurança voltadas a proteger o

patrimônio  físico  da  Unidade,  incluindo  equipamentos,  componentes,  acessórios,  mobiliários,

veículos,  matérias-primas  e  demais  itens  empregados  nas  atividades  da  Instituição.  Tem por

objetivo salvaguardar a produção, o recebimento, a distribuição, o manuseio, o armazenamento, o

transporte, o descarte, a doação e o acondicionamento dos materiais e equipamentos de posse ou

sob a responsabilidade do MPF e do MPT. As normas e orientações referentes a medidas de

segurança de materiais integram o Anexo V e o Anexo VIII.

6.1.3 Segurança de Recursos Humanos

A segurança de recursos humanos  é um conjunto  de medidas destinadas a  proteger  a

integridade  física  dos  integrantes  da  Sede  Compartilhada,  assim  como  de  seus  respectivos

familiares, quando comprometida em face dos riscos, concretos ou potenciais,  decorrentes do

desempenho das funções institucionais. A segurança de pessoas, entre outras ações, abrange as

operações  de  segurança,  atividades  planejadas  e  coordenadas,  com  emprego  de  pessoal,

material, armamento e equipamento especializado e subsidiadas por conhecimento de inteligência

a respeito da situação.

Pela  natureza e  circunstância  do  trabalho,  é fundamental  que  os  integrantes  da  Sede

Compartilhada desenvolvam uma cultura de conscientização e sensibilização quanto às prováveis

ameaças, estabelecendo procedimentos de proteção e preservação de sua integridade física  e

dos demais servidores e membros. As normas e orientações referentes a medidas de segurança

de recursos humanos integram o Anexo IX.

6.1.4 Segurança da Informação
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A segurança da informação compreende o conjunto de medidas voltadas a proteger dados e

informações sensíveis ou sigilosas, cujo acesso ou divulgação não autorizados possa acarretar

prejuízos  de  qualquer  natureza  ao  Ministério  Público  ou  proporcionar  vantagem  a  atores

antagônicos. Visa garantir a integridade, o sigilo, a autenticidade, a disponibilidade, o não repúdio

e a atualidade do dado, informação ou conhecimento.

A segurança da informação, pela sua relevância e complexidade, desdobra-se nos seguintes

subgrupos:

I. Segurança da informação nos meios de tecnologia da informação;

II. Segurança da informação de pessoas;

III. Segurança da informação na documentação; e

IV. Segurança da informação nas áreas e instalações.

6.1.4.1 Segurança da Informação nos Meios de Tecnologia da Informação

A segurança  da  informação  nos  meios  de  tecnologia  da  informação  compreende  um

conjunto  de  medidas  voltado  a  salvaguardar  as  informações  sensíveis  ou  sigilosas  geradas,

armazenadas e processadas por intermédio da informática, bem como a própria integridade dos

sistemas utilizados pela Instituição, englobando as áreas de informática e de comunicações. Tais

medidas estão descritas no Anexo VI.

6.1.4.2 Segurança da Informação de Pessoas

A  segurança  da  informação  de  pessoas refere-se  ao  grupo  de  medidas  voltadas  a

estabelecer  comportamentos a serem adotados pelos integrantes da  Sede Compartilhada com

vistas a assegurar a proteção de informações sensíveis ou sigilosas, em especial: 

I. Segurança no processo seletivo,  no desempenho da função e no desligamento da

função ou da Instituição;

II. Detecção, identificação, prevenção e gerenciamento de infiltrações, recrutamentos e

outras ações adversas de obtenção indevida de informações;

III. Identificação precisa, atualizada e detalhada das pessoas em atuação na Unidade;

IV. Verificação e monitoramento de ações de prestadores de serviços à Instituição; e
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V. Utilização do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo – TCMS, que deve ser

subscrito por todos os integrantes da Instituição ou terceiros que, de algum modo, possam ter

acesso a informações sensíveis ou sigilosas.

A segurança  da  informação  de  pessoas  contempla  também  medidas  de  reeducação  e

promoção de uma cultura comportamental que visem a combater ataques de engenharia social

contra  a Instituição.  O  termo  engenharia  social  é  definido  como  a  utilização  de práticas

manipulatórias  com fins  de  contornar  dispositivos  de  segurança  ou  de  se  obter  informações

sigilosas  ou  sensíveis,  explorando  a  confiança  das  pessoas  para  enganá-las.  As  normas  e

orientações referentes a medidas de segurança da informação de pessoas integram o Anexo IX.

6.1.4.3 Segurança da Informação na Documentação

A segurança da informação na documentação compreende o conjunto de medidas voltadas

a proteger informações sensíveis ou sigilosas contidas na documentação que é arquivada ou que

tramita  na  Instituição.  Tais  medidas deverão  ser  adotadas  em  cada  fase  de  produção,

classificação, tramitação, difusão, arquivamento e destruição da documentação. 

Os documentos deverão ser classificados de acordo com o grau de sigilo exigido por seu

conteúdo, de forma a assegurar que recebam nível adequado de proteção. A Instituição deverá

adotar  os  procedimentos  que  garantam  uma  gestão  documental  adequada  para  documentos

ostensivos e sigilosos, inclusive com o estabelecimento dos respectivos protocolos de segurança.

As  normas  e  orientações  referentes  a  medidas  de  segurança  da  informação  na

documentação integram o Anexo IV. 

6.1.4.4 Segurança da Informação nas Áreas e Instalações

A segurança da informação nas áreas e instalações compreende um conjunto de medidas

voltadas a proteger informações sensíveis armazenadas ou em trâmite no espaço físico sob a

responsabilidade da  Sede Compartilhada ou no espaço físico onde estejam sendo realizadas

atividades de interesse institucional. Esse grupo de medidas engloba ações para estabelecer o

fluxo do público interno e externo, controlando o acesso referente às informações de layout de

salas  e  gabinetes,  localização  de  áreas  sigilosas  ou  sensíveis,  localização  de  setores  de

atendimento ao público e outras.
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6.2 Segurança Ativa

A segurança ativa  é o  conjunto de ações de caráter  preventivo e proativo destinadas a

identificar, avaliar, analisar e neutralizar ações adversas dirigidas ao Ministério Público Federal e

ao Ministério Público do Trabalho e seus integrantes. É de responsabilidade do Coordenador, em

conjunto com a assessoria da Sesot/PR/ES, realizar constantes estudos de Contrainteligência que

identifique as atuais deficiências no âmbito da segurança ativa e subsidie a implementação de

novas medidas de segurança. 

São medidas desenvolvidas pela segurança ativa:

I. Contrassabotagem: Compreende o conjunto de medidas voltadas a prevenir, detectar,

obstruir e neutralizar ações intencionais contra material, áreas ou instalações da Instituição que

possam causar interrupção de suas atividades e/ou impacto físico direto e psicológico indireto

sobre seus integrantes. 

II. Contraespionagem: Compreende o conjunto de medidas voltadas a prevenir, detectar,

obstruir e neutralizar o risco de ações adversas e dissimuladas de busca de informações sensíveis

ou sigilosas.

III. Contra Crime Organizado: Compreende o conjunto de medidas voltadas a prevenir,

detectar, obstruir e neutralizar o risco de ações adversas de qualquer natureza contra a Instituição

e seus integrantes, oriundas de organizações criminosas.

IV. Contrapropaganda: Compreende o conjunto de medidas voltadas a prevenir, detectar,

obstruir  e  neutralizar  o risco de abusos,  desinformações e publicidade enganosa de qualquer

natureza contra a Instituição.

7. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

A Coordenação da Sede Compartilhada, mediante apoio técnico e operacional da  Sesot,

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

implementação e correta manutenção do PSO, submetendo suas recomendações e solicitações à

apreciação da Sesot. Esta, por sua vez, realizará parecer que deverá ser submetido à Secretaria

Estadual, objetivando, assim, a adoção das medidas cabíveis para regularização das normas do

PSO e, consequentemente, a correta aplicação das normas e diretrizes do Plano.
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7.1 Supervisão

a) Inspeções

• Programada/Preventiva

É uma inspeção de rotina através da qual o Procurador designado pela Segurança

Orgânica (SO) informa a data e os itens de segurança que serão avaliados. Será realizada uma

vez ao ano, pelo executor, em data por este designado.

• Aleatória/Preventiva

É uma inspeção conduzida pelo  Procurador  designado pela  SO ou em seu nome

através da qual, sem alerta, é verificada a correta execução das medidas de segurança  com o

objetivo de evitar que a rotina venha a ser comprometida.  Poderá ser realizada semestralmente

pelos Coordenadores ou pessoas por eles designadas, em data designada por estes em comum

acordo com o executor.

• Provocada/Corretiva

É uma inspeção conduzida pelo coordenador de segurança da Unidade em que se

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

comprometer a segurança da unidade. Deve ser realizada no caso de notificação de ocorrência de

segurança, pela Sesot.

b) Relatórios

Em todas as inspeções realizadas, a coordenadoria da Sede Compartilhada deverá elaborar

um relatório, apontando, quando for o caso, as falhas encontradas e as medidas decorrentes para

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

alguma medida de segurança tenha se tornado ineficaz.

c) Sindicâncias

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

comprometimento de conhecimentos e/ou dados sigilosos, deve-se realizar sindicância no sentido

de identificar suas causas, os agentes causadores e a extensão do comprometimento.
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A instauração de sindicância  é  de competência  do  Procurador  designado pela  SO,  nos

termos do Regimento Interno do MPF, a ser realizada por Comissão Permanente de Sindicância

ou, na inexistência desta, por comissão ad hoc.

 

8. AUDITORIAS E CONTROLE INTERNO

A fim de acompanhar a observância das medidas de segurança preconizadas neste PSO e

avaliar  sua  adequabilidade,  deverão  ser  realizadas  auditorias  de  segurança  nos  sistemas  e

serviços a seguir especificados: 

I. Sistema de controle de acesso de pessoas, veículos e de patrimônio:

a) nas portarias;

b) nas garagens ou estacionamento;

c) nas áreas e instalações sensíveis; e

d) nos claviculários.

II. Sistemas de detecção de intrusão;

III. Sistema de CFTV; e

IV. Sistema de prevenção e combate a incêndio.

9. PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO

A atividade de segurança institucional tem caráter essencial e permanente. Deve-se buscar

a  promoção de atividades para capacitação e  aperfeiçoamento  dos servidores  públicos.  Para

tanto,  deve  ser  promovida  a  realização  de cursos,  seminários,  palestras  e  quaisquer  outras

atividades que contribuam para o desenvolvimento da segurança institucional. 

As orientações  quanto aos processos de capacitação devem ser verificados junto à Sede

Compartilhada, a fim de que os servidores das PRMs também sejam capacitados conforme a

viabilidade orçamentária e disponibilidade de cursos.

10. PLANEJAMENTO PARA EMERGÊNCIAS

Os  planos  de  emergência  estabelecem  as  diretrizes  e  ações  a  realizar  em  situações

emergenciais que tenham potencial para repercussão que afete a segurança da instituição e de
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seus  integrantes.  Eles  apresentam  procedimentos  de  resposta  as  situações  emergenciais,

definem atribuições e estabelecem as condições de execução das ações previstas. 

Em  situações  complexas  e  que  envolvam  outras  instituições,  os  planos  devem  ser

integrados ao planejamento de emergência destas e prever ações em conjunto e interligadas. O

Planejamento para Emergências integra o Anexo X.

11. PLANEJAMENTO DE CONTINGÊNCIA E CONTROLE DE DANOS

O Planejamento de Contingência visa a minimizar ou neutralizar os impactos decorrentes da

interrupção de atividades críticas e serviços essenciais do MPF ocasionada por falhas, desastres,

emergências em saúde pública, indisponibilidade significativa ou ação intencional de ator hostil em

processos sensíveis, permitindo a continuidade das atividades e serviços em níveis aceitáveis.

Esse planejamento contempla ações de prevenção e recuperação, além de medidas de avaliação

do  dano,  que  constituem os planos  de  contingência  e  os  planos  de  controle  de  danos.  Tais

procedimentos estão descritos no Anexo XI.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente PSO tem aplicação imediata e deverá ser submetido a revisão a cada dois anos

ou quando existir a apresentação de alterações que deverão ser formalmente apresentadas. 

A Secretaria Estadual determinará a autuação de processo administrativo para acompanhar

o cumprimento, as atividades e as ações realizadas em atenção ao PSO da Sede Compartilhada,

que deverá observar o seguinte:

• Prazo  de  dois  anos  de  tramitação,  devendo  ser  feito  relatório  conclusivo  ao  final,

objetivando dar subsídio à revisão bienal;

• Constar os relatórios das inspeções Programadas/Preventivas e Aleatórias/Preventivas;

• Constar  relatório  sintético,  em  forma  de  tabela,  sobre  todas  as  inspeções

Provocadas/Corretivas;

• Constar relatório sintético, em forma de tabela, sobre os relatórios e sindicâncias;

• Todas as medidas e ações que otimizaram as rotinas de SO;
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A execução do plano receberá tratamento prioritário  no âmbito da  Sede Compartilhada,

inclusive  no  que  diz  respeito  à  expedição  de  atos  normativos  que  se  fazem necessários  ao

cumprimento de todas as diretrizes e procedimentos nele previstos.

A revisão do presente PSO deverá ser realizada pelo coordenador da Sede Compartilhada,

sendo auxiliada pela Assessoria Jurídica da Sede Compartilhada e Sesot, devendo estas, quando

solicitadas, prestar informações ou apresentar documentações necessárias à revisão do PSO.

No caso de ocupação de novas instalações, o presente PSO poderá ser aditado apenas no

que concerne às modificações necessárias.

São Mateus/ES, 27 de setembro de 2022.

Carolina Augusta da Rocha Rosado
Procuradora da República

Responsável Administrativa da PRM

Iandra Salviano Araujo Schmitberger
Procuradora do Trabalho
Coordenadora da PTM

Israel Luciano Pinto
Coordenador da PRM

Waldemir Luiz Duarte
Secretário-Chefe da PTM
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ANEXO I – Normas de controle de
acesso às instalações
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ASSUNTO

Anexo I – Normas de Controle de Acesso às Instalações

REFERÊNCIA NORMATIVA

I. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 -  Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

II. Instrução  Normativa  MPF  Nº  02,  de  30  de  dezembro  de  2002 -  Estabelece  normas  e
procedimentos para o controle, recebimento e expedição de correspondências.

III. Portaria PGR/MPF nº 323,  de 02 de julho de 2007 – Regulamenta os procedimentos de
desligamento e movimentação de membros e servidores.

IV. Portaria MPF/ES n.º 12, de 29 de janeiro de 2020, alterada pela Portaria PRES nº 134, de 8
de junho de 2022 – Estabelece o horário de funcionamento e de atendimento presencial ao
público externo nas unidades do MPF/ES.

V. Portaria MPF/ES nº 257,de 09 de julho de 2012 - Dispõe sobre o controle de frequência dos
estagiários  do Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo.

VI. Portaria PGR/MPF nº 12, de 22 de janeiro de 2013 - Dispõe sobre o Sistema de Controle de
Acesso às instalações da Procuradoria-Geral da República e dá outras providências.

VII. Portaria  PGR/MPF  Nº  417/2013 –  Dispõe  sobre  o  Plano  de  Segurança  Institucional  do
Ministério Público Federal.

VIII. Portaria SG/MPF nº 33, de 13 de janeiro de 2021 – Dispõe sobre o Plano de Segurança
Orgânica (PSO) da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

IX. Portaria MPF/ES nº 70, de 25 de fevereiro de 2016 – Institui o regulamento dos serviços de
controle de acesso da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta  norma se aplica  no âmbito  da  Sede Compartilhada da Procuradoria  da República  e do
Trabalho no Município de São Mateus – ES.

SUMÁRIO
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1 OBJETIVO

1.1 Disciplinar  o  acesso  do  público  em  geral  às  dependências  da  Sede  Compartilhada  da
Procuradoria da República e do Trabalho no Município de São Mateus – ES.

2 NATUREZA DO PÚBLICO

2.1 Membros: são  as  autoridades  regularmente  investidas  nos  cargos  de  Procurador  da
República e do Trabalho e as respectivas divisões institucionais.

2.2 Servidores:  são  os  servidores  ou  empregados  públicos  nomeados  ou  designados  para
exercerem atividades na Sede Compartilhada.

2.3 Prestadores de serviço: são os empregados de empresa pública, de economia mista ou
privada que prestam serviços na Sede Compartilhada, de forma permanente ou eventual.

2.4 Estagiários/Adolescentes  aprendizes: são  os  estudantes  que  realizam  estágio  ou
trabalham na condição de adolescente aprendiz na Sede Compartilhada.

2.5 Visitantes: são  as  pessoas  ou grupo  de pessoas  (servidores  públicos  ou não)  que,  por
iniciativa própria ou solicitação de Membros e servidores, se dirigem à Sede Compartilhada.

2.6 Entregadores de documentos: são as pessoas que se dirigem à Sede Compartilhada para
entregar ou registrar documentos no Setor de Protocolo.

2.7 Entregadores de encomendas: são as pessoas que se dirigem à Sede Compartilhada para
entregar encomendas (lanches, refeições, medicamentos, etc.), por solicitação de servidores.

3 ATENDIMENTO E CONTROLE DE ACESSO

3.1 ATENDIMENTO
3.1.1 O acesso de visitante será realizado pela recepção da entrada principal, onde será feito
registro em sistema de controle de acesso.
3.1.2 Nos casos em que houver  necessidade de se dirigir  aos setores internos da Sede
Compartilhada, o ingresso será mediante autorização de Membro, coordenador da PRM e/ou
da PTM; o acesso de visitantes poderá ocorrer pela garagem mediante comunicação prévia
do responsável pela SO.
3.1.3 Após registro, o setor de destino ou Membro/servidor de contato deverá ser notificado
para a devida autorização do acesso.

a) O responsável  pelo setor  de destino ou o servidor  de contato deverá receber  o
visitante  na  recepção,  preferencialmente.  Não  sendo  possível,  solicitar  a  algum
terceirizado que faça este acompanhamento;
b) O visitante participante de evento no Auditório será acompanhado até seu destino
pela  recepcionista  ou  vigilante,  que  também  acompanhará  visitante  com  destino  a
Gabinete, caso não haja servidor no local para recebê-lo.
c) O  acompanhamento  do  Membro,  autoridade  ou  visitante  também  poderá  ser
realizado por meio do CFTV, sem necessidade de deslocamento da recepcionista ou
vigilante, caso seja possível e disponível sistema de CFTV para tanto.

3.1.4 Constatando-se que reiteradas visitas/permanência de pessoas com transtorno mental
estejam, de algum modo, dificultando o atendimento/prestação de serviço das recepcionistas
e da Sala de Atendimento ao Cidadão (SAC), as seguintes medidas podem ser adotadas:
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a) Caso  não  exista,  de  fato,  mais  necessidade  de  atendimento  ou  qualquer  outro
encaminhamento  a  ser  realizado  pela  SAC,  somando-se  a  reiterada  incontinência
pública  e  conduta  escandalosa  na  repartição  registrada  em  ocasiões  pretéritas,  o
ingresso da pessoa  com transtorno metal  nas dependências da Sede Compartilhada
deverá  ser  submetido à  avaliação  da  Secretaria  Estadual  que,  junto  com  a
coordenadoria da Sede Compartilhada  e SAC  do MPF e MPT, realizará a análise da
conveniência da melhor medida a ser adotada, em especial, no que tange a necessidade
de comunicação aos órgãos especializados no atendimento em saúde mental (Cras e
Caps1);
b) Caso  haja  dano  ao  patrimônio  da  Sede  Compartilhada  e/ou  agressão  física  ao
público interno (provisório ou permanente), a vigilância patrimonial será acionada para
conter  tais  comportamentos  e  ações,  sempre  conforme  os  princípios  básicos  de
atendimento  ao  cidadão  com  transtorno  mental,  utilizando  a  força  exclusivamente
suficiente e necessária para conter ações negativas e autodestrutivas até a chegada do
SAMU (192) e PM (190). Esta ação tem como objetivo encaminhar o cidadão, assim que
possível,  para  um Cras/Caps,  ou  hospital  geral,  pois  é  preciso  garantir  atendimento
integral à pessoa com transtorno mental;
c) Caso a permanência na Sede Compartilhada ou a restrição de acesso provoquem
tumultos  graves  que  necessitem  a  intervenção  da  Coordenadoria  da  Sede
Compartilhada e/ou agente de segurança institucional, este, após a solicitação da SAC,
acionará o serviço do SAMU (192) e Policial (190), concomitante. Esta ação tem como
objetivo  encaminhar  o cidadão,  assim que possível,  para um Cras/Caps,  ou hospital
geral, pois é preciso garantir atendimento integral à pessoa com transtorno mental.

3.2 CONTROLE DE ACESSO
3.2.1 Todo  acesso  à  edificação  da  Sede  Compartilhada  será  registrado  em  sistema  de
controle de acesso, preferencialmente informatizado.

a) Deverá ser mantido livro de registro manual para suprir eventual falha do sistema
informatizado.

3.2.2 No registro do acesso deverão constar os seguintes dados de identificação:
a) Nome completo;
b) Documento de identificação (RG, CPF, Habilitação, etc.);
c) Data e hora do acesso;
d) Setor de destino ou Membro/servidor de contato;
e) Órgão ou empresa de origem, quando cabível;
f) Fotografia ou documento digitalizado, quando cabível.

3.2.3  Somente deverão ser  considerados válidos para  fins de identificação os seguintes
documentos: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública,  pelos  Institutos  de  Identificação  e  pelo  Corpo  de  Bombeiros  Militares;  carteiras
expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício  profissional  (ordens,  conselhos,  etc.);
passaporte  brasileiro;  certificado  de  reservista;  carteiras  funcionais  expedidas  por  órgão
público que, por lei federal, tenham validade como identidade; carteira de trabalho; carteira
nacional de habilitação (somente modelo com foto).

1 Centro de Referência de Assistência Social e Centro de Atenção Psicossocial.
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3.2.4 Cópia autenticada, dos documentos acima listados, poderá ser apresentada.
3.2.5 O usuário responsável pelo cadastramento dos dados deve tomar as cautelas devidas
para evitar registros em duplicidade.
3.2.6 É recomendável que sejam adicionadas as seguintes funcionalidades ao sistema:

a) Deverá  ter  os  seguintes  perfis  de  acesso:  administrador,  cadastrador,  usuário;
Possibilidade de criar vários perfis de validação de acesso para diferentes grupos de
pessoas, funcionários, visitantes e terceiros;
b) Deverá controlar:

• Visitantes, Funcionários, Contratados, Estagiários, etc.;
• Bens patrimoniados;
• Usuários e empresas com restrições de acesso;
• Datas de validade de usuários e cartões, além de cartões provisórios;
• Diferentes  situações  para  controle  de  usuários  (ativos,  inativos,  férias,

desligados, etc);
c) Deverá possibilitar o cadastro de novas localidades, setores, usuários e veículos;
d) Deverá permitir  cadastramento de  persona non grata,  bem como emitir  alerta ao
cadastrador no acesso de tais pessoas;
e) Deverá limitar o acesso por unidade de lotação, exceto para o administrador;
f) Deverá  possibilitar  a  consulta  ao  histórico  de  acessos  (retornando  nome,
documento, cargo, empresa, data, hora, setor e servidor visitados e motivo para acesso,
ou se o acesso é de veículo,  retornando fabricante,  modelo,  placa,  condutor,  data e
hora); A consulta terá filtros combinados, conforme itens anteriores.
g) Deverá emitir relatório das consultas realizadas;
h) Deverá exibir, em tempo real, todas as pessoas presentes na edificação;
i) Bloquear entrada dupla e saída dupla;
j) Deverá possibilitar  auditoria  completa  das ações dos usuários,  com emissão de
relatórios.

3.2.7 Caso o Membro ou autoridade visitante se recuse a informar seus dados para registro,
o fato deverá ser registrado no livro de ocorrências e feita a imediata comunicação da recusa
de identificação ao Gabinete do Procurador da República ou do Trabalho, aos quais cabem
autorizar, ou não, o ingresso do Membro ou autoridade visitante sem a devida confirmação da
identidade.
3.2.8 A presença de fornecedores na Sede Compartilhada deverá ser sempre acompanhada
de um servidor ou vigilante previamente designado.
3.2.9 Os fornecedores/vendedores/entregadores não deverão circular no interior do prédio, o
servidor  interessado  deverá  dirigir-se  à  recepção  e  receber  pessoalmente  o  seu  pedido.
Portanto,  é  vedado  o  acesso  ao  interior  da  edificação,  exceto  recepção  principal,  de
vendedores e entregadores de alimentos diversos.
3.2.10 Fica vedado o recebimento de correspondência particular ou estranha a interesse da
Instituição, exceto quando entregue pelos Correios.
3.2.11 Deve ser evitado pelo servidor  a solicitação de envio de mercadorias/encomendas
pessoais, pois tal prática sobrecarrega setores específicos, bem como fragiliza a segurança
patrimonial. 
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3.2.12 O  protocolo não  se  responsabilizará  pelas  correspondências  particulares  ou
estranhas aos interesses da instituição  entregues  pelos  Correios,  devendo  o  destinatário
dirigir-se ao local de entrega para efetuar o recebimento no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis. Findo o prazo, as correspondências serão devolvidas aos Correios sob a justificativa de
“NÃO PROCURADO”.
3.2.13 Fica  vedado  o  recebimento  de  mercadorias/pacotes/encomendas  que  possam
comprometer a imagem e segurança da Sede Compartilhada, tais como bebidas alcoólicas,
cigarros,  fogos  de  artifício  ou  similares,  devendo  os  servidores  do  protocolo recusar  o
recebimento de mercadorias caracterizadamente incompatíveis  com a imagem do MPF  e
MPT.
3.2.14 A vigilância  patrimonial  da  Sede  Compartilhada deve  evitar  ser  responsabilizada
pelas  correspondências  particulares  ou estranhas aos interesses da instituição entregues
pelos Correios, devendo o destinatário  preferencialmente se dirigir à portaria para efetuar o
recebimento.

3.3 ACESSO ÀS ÁREAS E INSTALAÇÕES PARA SERVIÇOS/MANUTENÇÕES/CONSERTOS
AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS
3.3.1 A realização de manutenção e  serviços  gerais  deve ser  comunicada aos vigilantes
patrimoniais  e  deve  constar  as  seguintes  informações  no  que  tange  aos  prestadores  de
serviços:

a) Data, horário de início e fim das atividades;
b) Nome da empresa e responsável legal para contato;
c) Lista  com  o  nome  e  número  de  identidade/CPF  dos  trabalhadores  que
comparecerão para realização das atividades, com comunicação prévia à Sesot de, no
mínimo, 24h;
d) Indicação do(s) servidor(es) que acompanhará(ão) o serviço/manutenção/conserto;
e) Outras informações que a Coordenadoria julgar oportuno.

3.3.2 Os  trabalhadores/prestadores  de  serviço  deverão  apresentar  documento  de
identificação  à  Vigilância  Patrimonial  para  que  seja  autorizada  a  entrada.  Sem  a
apresentação  não  será  permitida  a  entrada,  salvo  autorização  expressa  do  servidor  que
acompanhará o serviço com a respectiva anotação no livro de ocorrência da vigilância.
3.3.3  É vedada a entrada de trabalhadores/prestadores de serviço não listados previamente,
salvo  autorização  expressa  do  servidor  que  acompanhará  o  serviço  com  a  respectiva
anotação no livro de ocorrência da vigilância.
3.3.4 É proibida a circulação dos trabalhadores em áreas e instalações em que não seja
necessária a realização de qualquer tarefa relacionada à execução do serviço.
3.3.5 Os trabalhadores/prestadores de serviço deverão utilizar exclusivamente os banheiros
localizados  no  hall  principal.  A utilização  de  outros  banheiros  dependerá  de  autorização
expressa do servidor que acompanhará o serviço.
3.3.6 Outras observações/determinações poderão ser repassadas pela vigilância patrimonial,
casos pertinentes e oportunas.

3.4 USO DE CRACHÁ
3.4.1 É obrigatório o uso de crachá de identificação para acesso às áreas e instalações da
Sede Compartilhada e permanência em seu interior.
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3.4.2 Vide Anexo VII deste Plano de Segurança Orgânica.

3.5 REVISTA E INSPEÇÃO
3.5.1 As pessoas que ingressarem pelo acesso principal da Sede Compartilhada deverão
passar  pelo  portal  (detector  de metais)  e,  caso necessário,  submetidas  ao procedimento
manual de detecção de metal.
3.5.2 A recusa  de  utilização  do  detector  de  metal  por  membro  do  MPU,  não  lotado  no
MPF/ES, ou autoridade visitante deverá ser imediatamente comunicada ao Coordenador da
PRM,  caso o visitante  tenha como destino  a PRM,  ou ao coordenador  da PTM, caso a
autoridade tenha como destino a PTM. 
3.5.3 Em ambos os casos o coordenador avaliará a situação, dando imediata ciência aos
Procuradores dos respectivos ramos, que poderá(ão) deliberar acerca do assunto. 
3.5.4 As pessoas cuja passagem pelo aparelho detector de metal acionar o alarme devem
apresentar-se ao serviço de recepção para as orientações devidas e, se for o caso, para a
retenção do objeto que acionou o alarme até que deixem as instalações da unidade.
3.5.5 O portador de marca-passo deve apresentar documento identificador de sua condição
para poder adentrar na edificação sem passar pelo aparelho. Na ausência de documento
pertinente,  a  entrada  ficará  condicionada  à  autorização  da  Coordenadoria  da  Sede
Compartilhada.
3.5.6 As pessoas que ingressarem ou saírem das dependências do edifício transportando
embalagens,  materiais  rejeitados,  equipamentos  e  afins,  poderão ser  objeto  de revista  e
inspeção pelo serviço de vigilância, salvo no caso de autorização expressa e escrita  para
saída sem restrições.
3.5.7 A saída de mobiliário, máquinas, equipamentos ou lote de material de expediente de
propriedade da Sede Compartilhada é condicionada à autorização expedida, por meio de
formulário “AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA”.

3.6 VEDAÇÃO DE ACESSO
3.6.1 É vedado o acesso às Unidades da Sede Compartilhada de pessoas que estejam:

a) portando arma de qualquer espécie, ressalvado o disposto no item 6 deste anexo;
b) acompanhadas de animais, salvo em se tratando de cães-guia;
c) embriagadas  ou  sob  efeito  de  substância  que  provoque  a  perda  do  controle
emocional;
d) identificadas como possível ameaça à integridade física e moral da Instituição ou de
seus integrantes;
e) portando instrumentos sonoros, fogos de artifícios ou quaisquer objetos que por sua
natureza  representem  risco  à  incolumidade  física  ou  patrimonial  e  perturbem  o
andamento dos serviços;
f) venham praticar comércio, propaganda, angariar donativos ou congêneres; e
g) 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  socioeconômico não permita
adequação à norma.

4 HORÁRIOS DE ACESSO POR NATUREZA DE PÚBLICO
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4.1 ACESSO IRRESTRITO
4.1.1 Os Membros  dos  Ramos,  as  Chefias  respectivas  da  PRM  e  PTM  e  o  Agente  de
Segurança Institucional não possuem restrição de acesso às instalações da sede, quer seja
com relação ao horário ou ao dia  da semana,  monitorado o  registro de acesso em livro
próprio  da vigilância  patrimonial.  Registro constará com horário  de entrada e saída,  bem
como o destino interno. 
4.1.2 A entrada e saída deve obedecer às regras estipuladas pela Ilha de Monitoramento, que
fica localizada na Capital, na Procuradoria da República no ES.
4.1.3 Os servidores relacionados na Escala de Plantão dos Procuradores da República e do
Trabalho não possuem restrição de acesso às instalações da Sede Compartilhada nos dias
expressamente determinados para o Plantão. 
4.1.4 Aos sábados, aos domingos e feriados, as Coordenadorias de Informática tanto do MPF
quanto do MPT deverão informar, previamente, o nome de servidores da CI autorizados a
realizar serviços emergenciais e de manutenção.

4.2 ACESSO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO
4.2.1 Os servidores e prestadores de serviço podem acessar a Procuradoria no horário de
expediente do Órgão, das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira.
4.2.2 O acesso dos mesmos em horário diferenciado deverá ser expressamente autorizado
pelo  Coordenador/chefia  da  área  a  que  o  servidor  estiver  vinculado.  A solicitação  para
abertura de chamado para informar autorização é feita por meio do Sistema Nacional de
Pedidos (SNP) ou outra metodologia adotada na Sede Compartilhada.
4.2.3 A entrada de servidor e prestadores de serviço em dias e horários sem expediente ou
após o expediente deve ser devidamente autorizada, monitorado o registro de acesso em
livro próprio da vigilância patrimonial, caso haja vigilância disponível.
4.2.4 Aos  empregados  de  empresas  contratadas  é  permitida  a  entrada após  prévia
comunicação formal à coordenadoria da Sede Compartilhada pela área responsável,  com
indicação do nome, da matrícula ou do número da carteira de identidade e do tipo de serviço
a  ser  executado,  bem  como do  local,  da  data  e  do  tempo  previsto  de  permanência.  A
solicitação para abertura de chamado para informar autorização é feita por meio do SNP ou
outra metodologia adotada na Sede Compartilhada.

4.3 ACESSO DE ESTAGIÁRIOS E ADOLESCENTES APRENDIZES
4.3.1 Estagiários e adolescentes aprendizes podem acessar a Procuradoria no horário de
atendimento externo do Órgão, das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira, havendo servidor
ou Procurador presente no Gabinete ou setor a que estiver vinculado.
4.3.2 É vedada a permanência de estagiários e menores aprendizes nos gabinetes sem a
supervisão/orientação  de  membro  ou  servidor.  Deverá  ser  registrada,  em  livro  próprio,
qualquer ocorrência nesse sentido.
4.3.3 O acesso dos estagiários e menores aprendizes em horário diferenciado deverá ser
expressamente autorizado pelo Procurador do Gabinete ou pela Chefia de Gabinete a qual
estiverem vinculados.
4.3.4 Os procedimentos a serem adotados são: 
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a) o responsável pelo Gabinete/Unidade/Seção/Setor deverá encaminhar o pedido para
entrada do estagiário/adolescente aprendiz por meio do e-mail setorial da coordenadoria
da Sede Compartilhada;
b)  O  horário  para  comunicação  é  até  as 17h do  dia  útil  anterior  ao  ingresso  nas
dependências da sede. Ex.: sexta-feira ou dia útil anterior a feriado;
c)  A coordenadoria  da  Sede  Compartilhada,  por  meio  da  chefia  imediata  e/ou  dos
agentes de segurança institucional lotados na Seção, será responsável pela análise da
solicitação e, caso esta esteja de acordo com este anexo, realiza-se o despacho para a
vigilância  operacionalizar  o  processo  de  liberação.  Dúvidas  serão  submetidas  ao
Coordenador  da Sede Compartilhada,  ao  Agente  de Segurança Institucional,  ou,  em
última instância, ao Procurador responsável pela Segurança Orgânica.

4.4 ACESSO DE PÚBLICO EXTERNO PARA ATENDIMENTO
4.4.1 O horário de acesso para atendimento do público externo será das 12h às 17h.

5 CONTROLE ACESSO CLAVICULÁRIO E CONFECÇÃO DE CHAVES

5.1 A  coordenadoria  da  Sede  Compartilhada deverá  manter  serviço  de  claviculário  geral  no
período das 8h às 20h.
5.1.1 O controle de acesso ao claviculário é registrado em PGEA que deverá ser anualmente
instaurado, com respectivo arquivamento do anterior.
5.1.2 As chaves do claviculário devem estar organizadas e protegidas individualmente por
lacres de segurança.
5.1.3 O empréstimo de chaves está disponível, exclusivamente, aos membros e servidores
do seu respectivo local de trabalho, mediante preenchimento do  Termo de Empréstimo e
Responsabilidade de Chave do Claviculário.
5.1.4 As chaves consignadas deverão ser devolvidas no mesmo dia da retirada.
5.1.5 Se houver necessidade de o servidor ou prestador de serviço, alocados em unidade
diversa da qual solicita a chave,  requerer o empréstimo de chave de claviculário,  deverá
previamente ser autorizado pela chefia imediata da unidade diversa, a qual deverá comunicar
ao  responsável  pelo  claviculário  o  empréstimo  por  e-mail  ou  memorando,  indicando  no
pedido o nome, função/matrícula do prestador de serviço, funcionário ou servidor, observado
o seguinte:

a) o empréstimo não poderá exceder o horário do expediente de quem o solicita;
b) excepcionalmente, nos finais de semana, nos feriados e em dia em que não haja
expediente  ou  esse  seja  reduzido,  a  devolução  de  chave  do  claviculário  mediante
empréstimo deverá ser feita quando finda a necessidade de acesso;
c) no recesso forense, aplica-se o disposto na alínea b deste item;
d) em casos excepcionais, caracterizados por situações imprevisíveis que impeçam a
comunicação  prévia,  a  Coordenação  autorizará  o  empréstimo  e  notificará  a  chefia
imediata do servidor para apresentar justificativa.

5.2 Todas as salas da Sede Compartilhada deverão ser mantidas trancadas quando não houver
servidor/membro do respectivo setor. A abertura e fechamento das salas observará o disposto
a seguir:
5.2.1 A Coordenação da Sede Compartilhada disponibilizará ao serviço de vigilância uma
cópia da chave das salas de uso cotidiano;
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5.2.2 Ao chegar na unidade o membro ou servidor, o vigilante o acompanhará e abrirá sua
sala respectiva;
5.2.3 Na saída do membro ou servidor, o vigilante, de imediato, deverá comparecer à sala
respectiva,  verificar  se  os  equipamentos  estão  desligados,  janelas  fechadas  e  luzes
apagadas, e trancar a porta da sala. Caso detecte alguma irregularidade, deverá trancar a
sala, registrando a ocorrência e informando à coordenação da respectiva unidade do MPU.
5.2.4 Caso o membro ou coordenação da unidade do MPU necessite acessar setor diverso
de sua atuação, o vigilante poderá conceder o acesso e abrir a sala respectiva, registrando-o
no livro de ocorrência.

5.3 O  serviço  de  confecção  de  chaves  será  realizado  mediante  solicitação  encaminhada  à
Coordenação da Sede Compartilhada, por intermédio de contratada terceirizada ou cartão
corporativo.

5.4 A Coordenação da Sede Compartilhada deverá atuar PGEA para a realização do controle da
confecção e devolução de chaves. O PGEA poderá ser distribuído ao agente de segurança
institucional para efetivo acompanhamento.

5.5 Em caso da confecção de chaves, o membro/servidor deverá encaminhar o pedido por meio
da Intranet, utilizando-se do SNP, preferencialmente, ou e-mail institucional.

5.6 Em  caso  de  extravio/perda/dano  de  chave,  o  usuário  deverá  comunicar  o  ocorrido  à
coordenação, arcando com as despesas decorrentes da confecção de nova chave.

5.7 Fica  dispensado  o  pagamento  de  cópia  de  chave  no  caso  de  furto  ou  roubo,  mediante
apresentação de boletim de ocorrência policial.

5.8 O usuário que der causa a extravio/perda/dano e, subsidiariamente, o seu chefe imediato,
ressarcirá  o  erário,  mediante  o  pagamento  de taxa a  ser  cobrada  por  meio  da Guia  de
Recolhimento da União (GRU), em valor equivalente à chave de que teve a posse.

5.9 O servidor deverá realizar os seguintes passos para o recolhimento:
a) Acessar o link: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.as  p;
b) UG: 200038;
b) Gestão: 00001;
c) Nome da Unidade: busca automática pela UG;
d) Código do recolhimento: 18822-0.

5.10 Caso  não  seja  efetivado  o  pagamento,  o  servidor,  funcionário  ou  prestador  de  serviço
poderá ser inscrito em dívida ativa da União.

5.11 O não recolhimento da cobrança será comunicado a chefia  imediata para que adote as
providências que julgar cabíveis quanto à segurança de acesso à sala ou ao gabinete.

5.12 O  pagamento  da  taxa  de  ressarcimento  será  efetuado  até  o  primeiro  dia  útil  após  a
solicitação de cópia extra ou comunicado de perda ou extravio.

5.13 A entrega da(s) chave(s) está condicionada ao preenchimento do Termo de Recebimento
de Chaves.

5.14 Quando  do  desligamento  (exoneração,  remoção,  destituição,  etc),  o  membro/servidor
deverá  devolver  as  chaves  à  coordenadoria  da  Sede  Compartilhada.  A  ausência  de
devolução das chaves será apontado no Formulário de Desligamento na aba “pendências”
do Nada Consta emitido pela Digep.

5.15 Caso  o  titular  da  unidade,  vindo  a  ser  exonerado  do  cargo  ou  dispensado  da  função
comissionada,  deixar  de  efetuar  a  devolução  da(s)  chave(s),  deverá  proceder  ao
ressarcimento do valor correspondente.
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5.16 É de responsabilidade da chefia de cada unidade o controle, a guarda e a autorização dos
usuários  das  chaves  relativas  a  seu  local  de  trabalho,  bem  como  o  controle  sobre  o
fechamento de portas e de janelas após o encerramento do expediente.

5.17 Em  caso  de  defeito  nas  fechaduras  comuns,  o  membro  ou  servidor  deverá  informar
imediatamente à Coordenação da Sede Compartilhada para adoção das medidas cabíveis.

6 DO ACESSO DE PESSOAS COM ARMAS DE FOGO

6.1 Excluem-se da proibição constante no item 3.6.1.a deste anexo:
a) os policiais federais, civis e militares quando no exercício de suas funções e o seu
acesso se restringir apenas às áreas administrativas;
b) os policiais federais, civis e militares quando no exercício de suas funções, e desde
que autorizados por Procurador da República ou do Trabalho da Sede Compartilhada;
c) os  profissionais  em  escolta  de  valores  e  na  guarda  dos  postos  bancários,
restringindo-se seu acesso à área dos caixas e terminais bancários, se existentes na
Sede;
d) seguranças  de  membros  do  Ministério  Público  e  de  outras  autoridades  e
organizações, desde que caracterizado o ingresso em evento protocolar;
e) servidores  do  quadro  que  efetivamente  estejam  no  exercício  de  funções  de
segurança (inciso XI do Art. 6º da Lei nº 10.826/2003);
f) membros do Ministério Público Federal.

6.2 A Sede Compartilhada deve possuir um cofre para guarda de armas, assim como uma caixa
de  descarga  para  ações  de  desmuniciamento  do  armamento,  que  deverá  ser  instalada,
preferencialmente, em local reservado do público e transeuntes.

6.3 A guarda ou cautela de arma de fogo não será permitida quando as instalações adequadas
para a segura acomodação dos objetos estiverem inoperantes, por qualquer motivo.

6.4 Fica  vedado  a  servidor  ou  terceirizado  da  unidade  do  MPF/ES  ou  do  MPT/ES efetuar
qualquer tipo de guarda ou cautela de armas e objetos mencionados no item anterior, caso a
unidade não disponha de equipamentos e instalações adequadas para a segura acomodação
dos objetos.

6.5 O desmuniciamento do armamento, lacração (lacre fornecido pela sede) e guarda da arma no
cofre será responsabilidade do portador, o qual será orientado pela Segurança Orgânica dos
protocolos administrativos a serem seguidos para o acautelamento seguro. 

6.6 O acautelamento  é feito  mediante assinatura do  Termo de Acautelamento de Arma  de
fogo.
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TERMO DE EMPRÉSTIMO E RESPONSABILIDADE DE CHAVE DO CLAVICULÁRIO

Retirada a(s) chaves(s)__________________________________________________________
pelo(a)/servidor(a)/prestador(a) de serviço/estagiário(a) _________________________________ 
RG____________________ matrícula______________ lotação __________________________

Ramal ____________ data ___/____/____ horário _____:_____

___________________________________________________________
pelo(a) servidor(a)/prestador(a) de serviço/estagiário(a)

Lacre ROMPIDO n°__________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devolvida a(s) chaves (s) _______________________________________________________
pelo(a) servidor(a)/prestador(a) de serviço/estagiário(a) _________________________________
RG ___________________ Matrícula ________________ lotação ________________________

Ramal ____________ data ___/____/____ horário _____:_____

_____________________________________________________________
pelo(a) servidor(a)/prestador(a) de serviço/estagiário(a)

Lacre SUBSTITUÍDO n°______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devolução de chaves (Campo Sesot)

Devolvida a(s) chaves (s) _______________________________________________________
pelo(a) servidor(a)/prestador(a) de serviço/estagiário(a) _________________________________
RG ___________________ Matrícula ________________ lotação ________________________

Ramal ____________ data ___/____/____ horário _____:_____

__________________________________________________
Sesot/Vigilância Patrimonial
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TERMO DE RECEBIMENTO DE CHAVES

Eu, ______________________________________________, CPF: _______________________,

Matrícula _____________________, cargo/função _____________________________________,

confirmo o recebimento das chaves discriminadas abaixo, para acesso aos respectivos setores da

Procuradoria  da  República  no  Município  de  São  Mateus,  assumindo  a  responsabilidade  pela

guarda e controle das mesmas.

N° CÓPIAS Código/nome da sala

OBSERVAÇÕES:

• O  recebimento  das  chaves  está  condicionado  à  necessidade  funcional  de  acesso  à
Procuradoria e é de uso pessoal;

• Uma  via  deste  termo  preenchido,  após  a  distribuição  das  chaves,  será  juntada  pela
coordenação no processo de controle de entrega e devolução de chaves;

• No caso de perda, extravio ou mudança do membro/servidor/funcionário, o responsável
pela unidade/setor comunicará por escrito ao responsável pelo claviculário, especificando
o nome e o número de matrícula, bem como entregará a cópia da chave para os casos de
mudança na lotação;

• É  vedada  aos  usuários  que  estão  recebendo  cópia  das  chaves,  por  questões  de
segurança,  a  reprodução  de  chaves  (cópias)  junto  a  empresa  particular  sem  prévia
anuência do responsável pelo claviculário.

São Mateus, ____/____/____

______________________________________________________
Assinatura e carimbo/matrícula do usuário

______________________________________________________
Assinatura e carimbo/matrícula do responsável pelo claviculário
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TERMO DE ACAUTELAMENTO DE ARMA DE FOGO

LOCAL:                                                                   DATA:
COFRE Nº PATRIMÔNIO:

Eu (portador) _____________________________________________________, (profissão)
_____________________________,  matrícula  funcional  nº  __________________,  declaro  que
entreguei a(s) arma(s) abaixo relacionada(s):

TIPO MARCA Nº DE
MUNIÇÕES

CALIBRE SÉRIE

HORÁRIO DA ENTREGA DAS ARMAS: _______H______MIN

Eu,  ________________________,  servidor  lotado  no(a)_____________________,  declaro  que
acompanhei o desmuniciamento, lacração e acautelamento das(s) arma(s) acima citadas. 

ASSINATURA DO SERVIDOR/SESOT

Obs.: Sr(a) servidor da Sesot, preencha os campos abaixo somente no retorno do participante.

Eu,  ___________________________,  ____________________,  matricula  nº_______________
declaro que recebi a(s) arma(s) acima relacionada(s).

HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS ARMAS:_______H______MIN

ASSINATURA DO PORTADOR
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Anexo II – Normas de Controle de Estacionamento

REFERÊNCIA NORMATIVA

I. Portaria MPF/ES n.º 12, de 29 de janeiro de 2020 – Estabelece o horário de funcionamento e
de atendimento presencial ao público externo nas unidades do MPF/ES.

II. Portaria MPF/ES nº 70, de 25 de fevereiro de 2016 – Institui o regulamento dos serviços de
controle de acesso da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

III. Portaria PGR/MPF nº 12, de 22 de janeiro de 2013 - Dispõe sobre o Sistema de Controle de
Acesso às instalações da Procuradoria-Geral da República e dá outras providências.

IV. Portaria  PGR/MPF  Nº  417/2013 –  Dispõe  sobre  o  Plano  de  Segurança  Institucional  do
Ministério Público Federal.

V. Portaria SG/MPF nº 33, de 13 de janeiro de 2021 – Dispõe sobre o Plano de Segurança
Orgânica (PSO) da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta  norma se aplica  no âmbito  da  Sede Compartilhada da Procuradoria  da República  e do
Trabalho no Município de São Mateus – ES.

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. NATUREZA DO PÚBLICO
3. DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS
4. CONTROLE DE ACESSO À GARAGEM

1 OBJETIVO

1.1 Disciplinar  o  acesso  e  uso  das  vagas  no  estacionamento  na  Sede  Compartilhada  da
Procuradoria da República e do Trabalho no Município de São Mateus – ES.

2 NATUREZA DO PÚBLICO

2.1 Membros:  são  as  autoridades  regularmente  investidas  nos  cargos  de  Procurador  da
República e do Trabalho e as respectivas divisões institucionais.

2.2 Servidores: são  os  servidores  ou  empregados  públicos  nomeados  ou  designados  para
exercerem atividades na Sede Compartilhada.
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2.3 Prestadores de serviço permanente: são os empregados de empresa pública, de economia
mista  ou  privada  que  prestam  serviços,  por  período  mínimo  de  seis  meses,  na  Sede
Compartilhada.

2.4 Prestadores de serviço eventual: são os empregados de empresa pública, de economia
mista ou privada que prestam serviços  na Sede Compartilhada, por período inferior a seis
meses.

2.5 Visitantes: são  as  pessoas  ou  grupo  de pessoas  (servidores  públicos  ou não)  que,  por
iniciativa própria, se dirigem à Sede Compartilhada.

2.6 Convidados: são as pessoas que, por solicitação de servidores ou membros, comparecem à
Sede Compartilhada.

3 DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS

3.1 As Procuradorias da República e do Trabalho possuem cada uma 1 (um) veículo oficial. O
serviço de transporte atualmente é realizado pelo Agente de Segurança Institucional da PTM,
porém as unidades não compartilham a utilização dos veículos.  A utilização do veículo e
manutenção é de responsabilidade da respectiva unidade.

3.2 Abaixo o quadro demonstrativo da frota da Sede Compartilhada, atualizada até 01/09/2022:
Veículo Cor Ano/Modelo Placas

1 CHEVROLET S10 – MPF Branca 2015/2015 OVF 6361

2 JEEP COMPASS – MPT Branca 2020/2021 REI 3A54

4 CONTROLE DE ACESSO À GARAGEM

4.1 O  agente  de  segurança  institucional  do  MPT/ES  é  responsável  pelo  gerenciamento
operacional do uso da garagem da Sede Compartilhada.

4.2 As vagas da garagem são destinadas à guarda da frota oficial. O estacionamento de veículos
de membros, servidores e visitantes depende de disponibilidade de vagas.

4.3 Os  veículos  oficiais  deverão  estacionar  agrupados  em  área  devidamente  designada  na
garagem.

4.4 As vagas destinadas aos veículos oficiais não poderão ser utilizadas por veículos particulares
sem autorização prévia do responsável pela garagem. Não será permitido o estacionamento
de veículos fora das vagas demarcadas na garagem.

4.5 Cada membro autorizado lotado na Sede Compartilhada terá direito a uma vaga demarcada
(Procurador da República), para utilização em dias úteis, no horário entre 8h e 20h. O acesso
é pessoal, sendo vedado a liberação de acesso a terceiros, inclusive prepostos ou familiares.
Eventualmente essas vagas poderão ser utilizadas para pernoite de veículos oficiais tanto da
PR-ES e da PRT 17 quanto de outras PRMs/PTMs.

4.6 Nos casos de descumprimento do especificado nesta norma, a chefia da Sede Compartilhada
notificará  o servidor  para que proceda a imediata retirada do veículo  e,  no caso de não
atendimento, poderá desencadear as medidas administrativas cabíveis.

4.7 Por necessidade de serviço, no exercício de suas atribuições, poderá o Agente de Segurança
Institucional, que estiver em atendimento a membro fora do horário normal de expediente, ou
em viagem a serviço, fazer uso da vaga do membro atendido ou a do veículo oficial que
estiver utilizando, para estacionamento de seu veículo particular.
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4.8 As vagas de garagem da Sede Compartilhada estão distribuídas da seguinte forma:
I – 2 (duas) vagas para veículos oficiais privativa e demarcada;
II – 2 (duas) vagas para veículos de procuradores da República;
III – 2 (duas) vagas para veículos de procuradores do Trabalho.

4.9 Poderão ter acesso à garagem, havendo disponibilidade de vaga e autorizado previamente
pelo agente de segurança institucional ou coordenador da Sede Compartilhada, em local a
ser indicado, os veículos oficiais de outros órgãos públicos, mediante controle de acesso a
ser realizado pela vigilância terceirizada.

4.10 É vedado o uso da garagem para pernoite e permanência de qualquer veículo particular,
fora do horário compreendido entre  8h e 20h, exceto nos casos de viagem a serviço ou
necessidade do serviço.

4.11 É permitida a utilização para o estacionamento de motocicletas por parte dos servidores,
além das vagas demarcadas, nos espaços vagos e que não prejudiquem a mobilidade dos
veículos estacionados.

4.12 Os procuradores da República e do Trabalho, a chefia da Sede Compartilhada e o agente de
segurança poderão autorizar o acesso à garagem nas hipóteses excepcionais destacadas
acima.
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Anexo III – Normas de Segurança das Instalações 

REFERÊNCIA NORMATIVA

I. Portaria MPF/ES n.º 12, de 29 de janeiro de 2020 – Estabelece o horário de funcionamento e
de atendimento presencial ao público externo nas unidades do MPF/ES.

II. Portaria MPF/ES nº 70, de 25 de fevereiro de 2016 – Institui o regulamento dos serviços de
controle de acesso da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

III. Portaria PGR/MPF nº 12, de 22 de janeiro de 2013 - Dispõe sobre o Sistema de Controle de
Acesso às instalações da Procuradoria-Geral da República e dá outras providências.

IV. Portaria  PGR/MPF  Nº  417/2013 –  Dispõe  sobre  o  Plano  de  Segurança  Institucional  do
Ministério Público Federal.

V. Portaria SG/MPF nº 33, de 13 de janeiro de 2021 – Dispõe sobre o Plano de Segurança
Orgânica (PSO) da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta norma se aplica no âmbito da Sede Compartilhada entre a Procuradoria da República e do
Trabalho no Município de São Mateus – ES.

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. SISTEMA FÍSICO
3. SISTEMA ELETRÔNICO DE CIRCUITO FECHADO DE TV
4. SISTEMA DE BARREIRAS
5. CONTROLE DE ACESSO
6. AUDITORIA E PLANEJAMENTOS

1 OBJETIVO

1.1 Disciplinar  a  Segurança  das  Áreas  e  Instalações no  âmbito  da  Sede  Compartilhada  da
Procuradoria da República e do Trabalho no Município de São Mateus – ES.

2 SISTEMA FÍSICO

2.1 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
2.1.1 A atividade dos vigilantes é regulamentada pelo Anexo XII – Normas Operacionais para
os Vigilantes Patrimoniais e Procedimentos Operacionais Padrão.
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3 SISTEMA ELETRÔNICO DE CIRCUITO FECHADO DE TV

3.1 O Circuito Fechado de Televisão – CFTV deverá obrigatoriamente monitorar as áreas e locais
sensíveis,  como o perímetro externo,  estacionamentos,  portarias,  entradas de instalações
sensíveis (almoxarifado, gabinetes de Procuradores, etc.), interior da sala de equipamentos
de  informática,  Centro  de  Processamento  de  Dados  –  CPD,  interior  da  sala  da  central
telefônica, locais de circulação e locais de atendimento ao público.

3.2 A Coordenadoria da Sede Compartilhada deverá decidir um local seguro para acautelamento
de cópia do backup do sistema de CFTV. O acautelamento do backup poderá ser realizado
em local externo à sede da PRM/PTM (cofre bancário, por exemplo) ou em cofre antichamas
localizado na sede e que esteja em local diverso do espaço onde está localizado o DVR.

3.3 Os sistemas de CFTV deverão ser monitorados em tempo real e o período para arquivamento
das imagens será de no máximo 90 (noventa) dias. As salas destinadas aos equipamentos
de CFTV deverão ter acesso restrito por sistema de controle de acesso.

3.4 O acesso aos itens de configurações do sistema de CFTV ou opções de edição de imagens é
restrito aos coordenadores da Sede Compartilhada e ao agente de segurança local.

3.5 Os terceirizados envolvidos em atividades de segurança somente poderão ter  acesso ao
sistema de CFTV para visualização das imagens em tempo real.

3.6 Os funcionários  terceirizados  não  deverão  ter  acesso  à  edição de imagens  do  CFTV.  O
acesso  a  imagens  do  CFTV  é  vinculado  à  necessidade  do  serviço  e  autorização  de
autoridade competente.

3.7 O terceiro que demonstrar legítimo interesse poderá requerer informações e dados sigilosos
aos  coordenadores  da  Sede  Compartilhada,  condicionado  o  acesso  ao  deferimento  do
pedido, em todos os casos, pelo Procurador responsável pela SO.

3.8 A divulgação  das  imagens  para  terceiros  gravadas  pelo  CFTV  da  Sede  Compartilhada
somente  poderá  ser  feita  com  autorização  do  Procurador  responsável  pelo  SO  ou  por
determinação judicial.

3.9 A divulgação  não  autorizada  dos  registros  do  sistema  de  CFTV  é  caracterizada  como
transgressão  às  normas  de  segurança  institucional,  devendo  ser  instaurado  o  devido
procedimento administrativo disciplinar para sua apuração.

3.10 É vedado o uso do sistema de imagens para controle de frequência de servidores, salvo por
determinação expressa do Procurador-Chefe dos respectivos ramos, em casos excepcionais
e mediante motivação do ato administrativo, sendo necessária a instauração de sindicância
ou processo administrativo disciplinar, nos termos da Lei nº 8.112/1990.

3.11 As empresas contratadas para realizar a implantação e manutenção do sistema de CFTV
devem assinar Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo.

3.12 Os equipamentos de CFTV, em especial o DVR, deverão, após a instalação ou manutenção,
ser  devidamente  lacrados,  devendo  o  acesso  dos  prestadores  de  serviço  e  servidores
devidamente registrado em livro próprio ou meio eletrônico.

3.13 A sala de telefonistas e a sala da central telefônica são áreas restritas e devem ter acesso
controlado, com a devida sinalização.

3.14 As instalações físicas destinadas ao serviço de telefonistas e à central telefônica devem ser
monitoradas por câmeras do sistema de CFTV ou possuírem sensores de presença ligados
a alarmes.

3.15 Os perímetros externos ou áreas sensíveis no interior da Sede Compartilhada, sempre que
necessário, devem ser monitorados por sensores de presença ligados a central de alarme.
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a) Em  caso  de  utilização  de  alarme,  a  central  deve  ser  monitorada  por  vigilante
durante 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Órgão ou empresa de origem, quando
cabível.

4 SISTEMA DE BARREIRAS

4.1 BARREIRAS E INSTALAÇÕES FÍSICAS
4.1.1 A área  construída  do  edifício  ocupa  a  inteira  área  do  terreno,  sendo  possível  a
instalação de barreiras físicas (muros, cercas, barreiras móveis, etc.) externas, razão pela
qual o monitoramento do perímetro também não será feito exclusivamente por sistema de
CFTV.

5 CONTROLE DE ACESSO

5.1 Regulamentado pelo Anexo I – Normas de controle de acesso às instalações.

6 AUDITORIA E PLANEJAMENTOS

6.1 AUDITORIA EM SERVIÇOS E PLANEJAMENTOS
6.1.1 Devem ser auditados periodicamente os seguintes serviços e sistemas de segurança
em funcionamento da Sede Compartilhada:

a) controle de acesso nas portarias;
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 às áreas e instalações sensíveis;
e) controle de acesso aos claviculários;
f) controle de saída de material patrimoniado;
g) verificação do funcionamento dos equipamentos do sistema de CFTV; e
h) verificação  do  funcionamento  dos  equipamentos  do  sistema  de  prevenção  e
combate a incêndio.

6.1.2 Os planejamentos de contingência ou de emergência devem ser revistos no mínimo
anualmente, avaliando-se a pertinência de seu conteúdo.
6.1.3 As reformas, obras ou mudanças de rotinas devem ser precedidas de avaliação da área
de segurança para análise da necessidade de alteração do planejamento de emergência ou
contingência.
6.1.4 Os planejamentos de construção e ocupação de áreas da Sede Compartilhada 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  –  deve-se  evitar  locais  que  não  possam  ser  monitorados  por
sistemas de vigilância eletrônica ou física;
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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.

6.1.5 Não é permitida a filmagem ou fotografia no interior da PRM/PTM sem permissão de
autoridade competente para tal. Nos casos de reportagens jornalísticas, após a autorização,
a equipe de jornalistas deverá ser acompanhado por um servidor da Ascom ou, de forma
substituta, por servidor da Sede Compartilhada.
6.1.6 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.
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Número da Norma

ANEXO IV - Normas de segurança de
documentos
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ASSUNTO

Anexo IV – Normas de Segurança de Documentos

REFERÊNCIA NORMATIVA

I. Portaria  PGR/MPF  Nº  417/2013 –  Dispõe  sobre  o  Plano  de  Segurança  Institucional  do
Ministério Público Federal.

II. Portaria SG/MPF nº 33, de 13 de janeiro de 2021 – Dispõe sobre o Plano de Segurança
Orgânica (PSO) da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

III. Portaria MPF/ES nº 70, de 25 de fevereiro de 2016 – Institui o regulamento dos serviços de
controle de acesso da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

IV. Anexo V do Plano de Segurança Orgânica da Procuradoria da República no Espírito Santo.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta  norma se aplica  no âmbito  da Sede Compartilhada da Procuradoria  da República  e  do
Trabalho no Município de São Mateus – ES.

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. CLASSIFICAÇÃO E SEGURANÇA
3. GESTÃO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS
4. SEGURANÇA NA AUTUAÇÃO E PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO
5. MARCAÇÃO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS
6. SEGURANÇA NA EXPEDIÇÃO, TRAMITAÇÃO E REPRODUÇÃO
7. SEGURANÇA NA PUBLICAÇÃO, ARQUIVAMENTO E ACESSO
8. SEGURANÇA EM CONTRATOS ENVOLVENDO SIGILO
9. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

1. OBJETIVO

1.1. Estabelecer normas para produção,  classificação, tramitação,  arquivamento e descarte de
documentos (expedientes) do MPF/ES ou que por ele tramitam.

2. CLASSIFICAÇÃO E SEGURANÇA

2.1. A documentação produzida no MPF/ES deverá ser classificada quando o seu conteúdo exigir
grau de sigilo.
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2.2. A classificação dos expedientes ou informações sigilosos do MPF/ES e os seus respectivos
trâmites e tratamentos observarão, no que couber, a  Lei nº 12.527, de 18   de novembro de
2011, sem o prejuízo das demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça.

2.3. Os procedimentos previstos para os expedientes sigilosos serão utilizados para os processos
em Segredo de Justiça, naquilo que couber;

2.4. Na classificação dos expedientes será utilizado sempre o critério menos restritivo possível.
2.5. O acesso aos expedientes ou informações sigilosos é restrito e condicionado à credencial de

segurança e à necessidade (funcional) de conhecer.
2.6. O princípio da compartimentação deve ser adotado no desenvolvimento das atividades de

Segurança da Informação na Documentação.  A classificação do sigilo  de informações no
âmbito do MPF/ES, atendendo ao disposto na Lei 12.527/2011, é de competência: 

I – no grau confidencial, dos procuradores da República;
II – no grau reservado, das autoridades referidas no inciso I e do secretário estadual;
III  –  autoriza-se  os  detentores  de  cargo  de  direção,  comando  e  chefia  a  efetuar  a
classificação do sigilo no grau reservado, na forma da Lei nº 12.527/2011.

3. GESTÃO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

3.1. O trato de expedientes ou informações sigilosos implica em capacitação com treinamento em
segurança da informação;

3.2. Os responsáveis pela guarda ou custódia de  expedientes sigilosos os transmitirão a seus
substitutos por  meio  de  conferência  prévia  ou  inventário,  quando  da  passagem  ou
transferência de responsabilidade;

3.3.  A classificação de um grupo de expedientes que formem um conjunto deve ser a mesma
atribuída ao expediente classificado com o mais alto grau de sigilo;

3.4. Os mapas, planos relevo, cartas e fotocartas baseados em fotografias aéreas ou em seus
negativos serão classificados em razão dos detalhes que revelem e não da classificação
atribuída às fotografias ou negativos que lhes deram origem ou das diretrizes baixadas para
obtê-las;

3.5. Os  procedimentos  de  autuação,  expedição,  tramitação,  reprodução,  publicação,
arquivamento, acesso e processamento administrativo de expedientes sigilosos obedecerão
aos preceitos estabelecidos pela Secretaria de Segurança Institucional da Procuradoria-Geral
da República – SSIN/PGR.

4. SEGURANÇA NA AUTUAÇÃO E PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO

4.1. Os  expedientes sigilosos encaminhados para autuação,  além das diretrizes estabelecidas
para os documentos ostensivos, devem estar classificados, conforme a legislação em vigor e
os atos normativos regulamentares do Ministério Público, em sistema oficial de controle de
documentação do MPF/ES – Sistema Único.

4.2. Quando a autuação for realizada pelo MPF/ES, não devem constar da capa do processo
sigiloso  os  dados  que  possam  acarretar  qualquer  risco  à  segurança  das  atividades  ou
comprometer o respectivo sigilo.

4.3. Quando da realização de juntada de documentos sigilosos deve ser considerada a mesma
classificação atribuída ao documento classificado com o mais alto grau de sigilo.
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5. MARCAÇÃO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

5.1. As partes componentes ou os anexos e apensos de um expediente sigiloso podem merecer
diferentes classificações, mas ao expediente, no seu todo, será atribuído o grau de sigilo mais
elevado conferido a quaisquer de suas partes.

5.2. A marcação ou indicação do grau de sigilo em  expedientes registrados em papel deve ser
feita,  em  fase  de  produção,  na  capa, conforme  respectivo  grau  de  sigilo,  com  a
correspondente classificação no Sistema Único;

5.3. As páginas serão numeradas em ordem sequencial,  devendo cada uma conter,  também,
quando possível, a indicação do total de páginas que compõem o documento;

5.4. A  marcação  em  extratos  de  documentos,  rascunhos,  esboços  e  desenhos  sigilosos
obedecerá às mesmas regras;

5.5. Os meios de armazenamento de dados ou informações sigilosos serão marcados com a
classificação devida no invólucro, contendo carimbo ou sinal indicativo de tais circunstâncias.

6. SEGURANÇA NA EXPEDIÇÃO, TRAMITAÇÃO E REPRODUÇÃO

6.1. Toda a documentação sigilosa deve tramitar em grau de urgência.
6.2. Os  mesmos  critérios  de  segurança  aplicados  no  encaminhamento  ao  MPF/ES  de

documentação classificada como sigilosa devem ser observados em seu trâmite interno e em
sua devolução ao órgão de origem, quando couber.

6.3. A documentação  classificada  como  sigilosa,  na  expedição,  obedecerá,  entre  outros,  os
seguintes  procedimentos:  serão  acondicionados  em  invólucros  duplos  para  remessa;  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; 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; sempre
que o assunto for considerado de interesse exclusivo do destinatário, será inscrita a palavra
“pessoal”  no invólucro  interno contendo o documento  sigiloso;  e o invólucro  interno será
fechado, lacrado e expedido mediante recibo  ou guia (ou registro eletrônico no sistema de
comunicação oficial  do MPF/ES),  que indicará remetente,  destinatário  e número ou outro
indicativo que identifique o documento;

6.4. Na  tramitação  interna  da  documentação  sigilosa,  pode  ser  utilizado  envelope  ou  sacola
reutilizáveis, desde que ofereça as mesmas condições de segurança e que seja possível o
fechamento  total  do  invólucro.  No  invólucro,  serão  apostos,  pela  unidade  remetente,  o
destinatário e o grau de sigilo do documento. Outrossim, se o assunto for considerado de
interesse exclusivo do destinatário, será inscrita a palavra “pessoal” no envelope ou sacola
contendo o documento sigiloso.

6.5. A  movimentação  interna  e  externa  de  expedientes  sigilosos  deverá  ser  realizada  ou
acompanhada por servidor, que poderá contar com o auxílio de funcionário terceirizado da
unidade.

6.6. A expedição, condução e entrega de expediente classificado no mais alto grau de sigilo será
efetuada por pessoa autorizada, sendo vedada a sua postagem;

6.7. A expedição de documentação sigilosa pode 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;
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6.8. Salvo  necessidade  excepcional,  a  expedição  de  documentação  sigilosa  não  deverá  ser
realizada mediante utilização de e-mail. 

6.9. É vedada a extração de cópia com a finalidade de colher recibo de entrega de documentação
classificada segundo o grau de sigilo, devendo, para tanto, ser confeccionado recibo ou guia
próprio;

6.10. 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  à  sua  chefia  imediata  e  ao  destinatário,  o  qual  informará  imediatamente  ao
remetente;

6.11. O invólucro interno somente será aberto pelo destinatário, seu representante autorizado ou
autoridade competente hierarquicamente superior;

6.12. O invólucro  interno  contendo  a  marca  “pessoal”  somente  pode  ser  aberto  pelo  próprio
destinatário;

6.13. A movimentação  e  o  recebimento  eletrônico  de  documentação  sigilosa  fica  restrita  aos
servidores credenciados;

6.14. Os  expedientes sigilosos  serão  mantidos  ou  guardados  em  condições  especiais  de
segurança, observando-se a prescrição de sua guarda em estrutura segura, como cofre ou
armário trancado. Os responsáveis pela guarda ou custódia de documentos sigilosos os
transmitirão  a  seus  substitutos,  devidamente  conferidos,  quando  da  passagem  ou
transferência de responsabilidade;

6.15. A permanência em aberto de expedientes sigilosos deverá limitar-se ao tempo necessário
para realização dos trabalhos, adotando-se a cautela necessária para manutenção do sigilo;
no mais, esses deverão permanecer guardados em local trancado. As chaves deverão ser
mantidas com os servidores autorizados;

6.16. A reprodução do todo ou de parte de documentação sigilosa terá o mesmo grau de sigilo do
original e os procedimentos que vierem a instruir  também passarão a ter  grau de sigilo
idêntico;

6.17. A  reprodução  total  ou  parcial  de  expedientes sigilosos  confidenciais  condiciona-se  à
autorização expressa da autoridade classificadora ou autoridade hierarquicamente superior
competente para dispor sobre o assunto;

6.18. As  eventuais  cópias  decorrentes  de  expedientes sigilosos  serão  autenticadas  pela
autoridade devidamente constituída ou servidor credenciado;

6.19. Nas  cópias  expedidas  devem  constar  marcas  ou  carimbos  de  identificação.  Junto  aos
expedientes originais, devem constar as destinações das cópias expedidas;

6.20. O responsável pela reprodução de expedientes sigilosos deve providenciar a eliminação de
notas manuscritas, provas ou qualquer outro recurso que possa dar origem a cópia não
autorizada do todo ou parte;

6.21. Sempre que a preparação, impressão ou reprodução de expediente sigiloso for efetuada em
impressoras,  oficinas  gráficas  ou  similares,  essa  operação  deve  ser  acompanhada  por
servidor  oficialmente  designado,  que será responsável  pela  garantia  do sigilo  durante a
confecção do documento.

7. SEGURANÇA NA PUBLICAÇÃO, ARQUIVAMENTO E ACESSO

7.1. A publicação  dos  atos  sigilosos,  quando  necessário,  limitar-se-á  aos  seus  respectivos
números, datas de expedição e ementas, redigidas de modo a não comprometer o sigilo.
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7.2. Poderão ser elaborados extratos de expedientes sigilosos, para sua divulgação ou execução,
mediante autorização da autoridade classificadora ou autoridade superior competente para
dispor sobre o assunto.

7.3. Os  expedientes,  enquanto  classificados  como sigilosos,  não  podem ser  desfigurados  ou
destruídos,  sob  pena  de  responsabilidade  penal,  civil  e  administrativa,  nos  termos  da
legislação em vigor.

7.4. Ao ser desclassificado, o expediente obedecerá às diretrizes de temporalidade e destinação
estabelecidas em regulamento próprio.

7.5. Os  autos  originais  de  processos  extraviados  ou  destruídos  acidentalmente  devem  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.

7.6. O  acesso  à  documentação  confidencial  é  condicionado  à  emissão  de  credencial  de
segurança pela autoridade competente no correspondente grau de sigilo e à necessidade
(funcional) de conhecer.

7.7. A credencial  será  concedida  pelas  autoridades  competentes,  conforme  definido  em  ato
normativo específico.

7.8. O acesso a expedientes sigilosos é restrito, sendo admitido: ao agente público, no exercício
de cargo, função, emprego ou atividade pública, que tenha direito e necessidade (funcional)
de conhecê-los;  e 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. Demais casos serão solicitados e concedidos na forma da legislação vigente.

8. SEGURANÇA EM CONTRATOS ENVOLVENDO SIGILO

8.1. Na celebração  de  contrato  cujo  objeto  seja  sigiloso,  ou  que  sua  execução  implique  no
tratamento  de  dados  ou  informações  (incluídos  em  mapas,  desenhos,  cartas,  modelos,
plantas,  fotografias,  documentos,  equipamentos,  software,  hardware  ou  outro  tipo  de
material) de natureza sigilosa, deverá ser estabelecida a obrigação de o contratado manter o
sigilo relativo ao objeto contratado e à sua execução, bem como de o contratado adotar as
medidas  de  segurança  adequadas,  no  âmbito  das  atividades  sob  seu  controle,  para  a
manutenção do sigilo relativo ao objeto contratado, podendo valer-se da assinatura de termo
de compromisso de manutenção de sigilo pelos interessados na contratação.

8.2. Os  fiscais  ou  representantes  dos  contratos  adotarão as  medidas  necessárias  para  a
segurança dos documentos sigilosos em poder dos contratados;

8.3. Os dados e informações sigilosas concernentes a sistemas e serviços em uso no Ministério
Público Federal 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;

8.4. É vedado o acesso da contratada a dados e informações sigilosas referentes a atividade
institucional do Ministério Público Federal. Em caso da exigência de realização de ensaios ou
exercícios pilotos para operacionalização de sistemas ou serviços,  deverão ser  utilizados
dados ostensivos. A ação de alimentação de dados e informações sigilosas em bancos de
dados deverá ser feito por servidor com credencial de segurança compatível com o grau de
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sigilo.  Excetuam-se  os  casos  de  traduções,  quando  a  contratada  deverá  assumir
compromisso de manutenção do sigilo.

9. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

9.1. Os dados e informações sigilosos, constantes de documento produzido em meio eletrônico,
serão  assinados  e  criptografados  mediante  o  uso  de  certificados  digitais  emitidos  pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

9.2. Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção de documentos no mais alto grau de
sigilo só podem estar ligados a redes de computadores seguras, e que sejam logicamente
isoladas de qualquer outra.

9.3. Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção de documentos sigilosos só podem
integrar redes de computadores quando a respectiva conexão possua controles de segurança
adequados, visando à garantia da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade das
informações.

9.4. Os  documentos  sigilosos  submetidos  à  digitalização  serão  mantidos  ou  guardados  em
condições especiais de segurança, não podendo ser manuseados por terceirizados.

9.5. Atos  normativos  da  Instituição  regulamentarão  a  gestão,  o  trâmite  e  a  classificação
(competência, prazos de duração, critérios etc.) de documentos no MPF/ES, conforme as
diretrizes constantes no presente Plano e os regulamentos já existentes, tudo sem prejuízo
das especificidades dos dados e informações afetos a cada área de atuação, finalística e
administrativa.
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Anexo V – Normas de Segurança de Materiais

REFERÊNCIA NORMATIVA

I. Portaria MPF/ES n.º 12, de 29 de janeiro de 2020 – Estabelece o horário de funcionamento e
de atendimento presencial ao público externo nas unidades do MPF/ES.

II. Portaria PGR/MPF nº 12, de 22 de janeiro de 2013 - Dispõe sobre o Sistema de Controle de
Acesso às instalações da Procuradoria-Geral da República e dá outras providências.

III. Portaria  PGR/MPF  Nº  417/2013 –  Dispõe  sobre  o  Plano  de  Segurança  Institucional  do
Ministério Público Federal.

IV. Portaria SG/MPF nº 33, de 13 de janeiro de 2021 – Dispõe sobre o Plano de Segurança
Orgânica (PSO) da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

V. Portaria MPF/ES nº 70, de 25 de fevereiro de 2016 – Institui o regulamento dos serviços de
controle de acesso da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

VI. Portaria MPF/ES nº 179, 13 de julho de 2017 - Regulamenta os Serviços de Almoxarifado no
âmbito do MPF/ES.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta  norma se aplica  no âmbito  da  Sede Compartilhada da Procuradoria  da República  e do
Trabalho no Município de São Mateus – ES.

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. NATUREZA DO PÚBLICO
3. SEGURANÇA DO MATERIAL
4. SEGURANÇA DA INTEGRIDADE FÍSICA
5. CONDIÇÕES TÉCNICAS, INSTALAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO
6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

1 OBJETIVO

Disciplinar conjunto de medidas de segurança voltadas para proteger o material pertencente ou
em uso na Procuradoria da República e do Trabalho no Município de São Mateus – ES.

2 NATUREZA DO PÚBLICO

2.1 Membros: são  as  autoridades  regularmente  investidas  nos  cargos  de  Procurador  da
República e do Trabalho e as respectivas divisões institucionais.
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2.2 Servidores: são  os  servidores  ou  empregados  públicos  nomeados  ou  designados  para
exercerem atividades na Sede Compartilhada.

2.3 Prestadores de serviço permanente: são os empregados de empresa pública, de economia
mista  ou  privada  que  prestam  serviços,  por  período  mínimo  de  seis  meses,  na  Sede
Compartilhada.

2.4 Prestadores de serviço eventual: são os empregados de empresa pública, de economia
mista ou privada que prestam serviços por período inferior a seis meses.

2.5 Estagiários  /  Adolescentes  Aprendizes: são  os  estudantes  que  realizam  estágio  ou
trabalham na condição de menor aprendiz.

2.6 Visitantes: são  as  pessoas  ou  grupo  de pessoas  (servidores  públicos  ou não)  que,  por
iniciativa própria, se dirigem à Sede Compartilhada.

2.7 Convidados: são as pessoas que, por solicitação de servidores ou membros, comparecem à
Sede Compartilhada.

2.8 Entregadores de documentos: são as pessoas que se dirigem à Sede Compartilhada para
entregar ou registrar documentos no protocolo.

2.9 Entregadores de encomendas: são as pessoas que se dirigem à Sede Compartilhada para
entregar encomendas (lanches, refeições, medicamentos, etc.), por solicitação de servidores.

3 SEGURANÇA DO MATERIAL

3.1 Incidentes de segurança envolvendo material devem ser sempre observados sob a ótica da
intencionalidade  do  fato.  Cumpre  levantar  a  situação  e  as  circunstâncias  em que  o  fato
ocorreu, para esclarecimento de possível ocorrência de sabotagem ou má-fé.

3.2 Registros  de  incidente  de  segurança  envolvendo  material  devem  ser  controlados  pela
administração da Sede Compartilhada para análise e avaliação periódica, com a finalidade de
estabelecer medidas preventivas.

4 SEGURANÇA DA INTEGRIDADE FÍSICA

4.1 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.

4.2 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 às áreas ou locais de armazenamento ou acondicionamento deverá ser restrito. O
local deverá ser sinalizado.

4.3 A área de segurança da Sede Compartilhada, seja por meio da coordenadoria ou pelo agente
de segurança institucional, deverá expedir orientação para membros, servidores, estagiários,
prestadores de serviço voluntários, adolescentes aprendizes e funcionários terceirizados a
respeito de medidas adicionais de segurança a serem atendidas em face das características
técnicas de cada material.

4.4 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;
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d) escolta de segurança; e
e) guarda.

4.5 O  emprego  de  medidas  adicionais  de  segurança  será  proporcional  à  sensibilidade  do
material, ao valor do bem ou da informação contida, ou ainda ao impacto de sua subtração
para a Instituição.

4.6 A saída de material deve observar as normas administrativas e constar em registro. A área de
segurança poderá manter registro em banco de dados da saída de material.

4.7 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.

4.8 Equipamentos e outros materiais portáteis em viagens devem ser conduzidos como bagagem
de mão.

4.9 A doação de material  seguirá norma administrativa específica. A Secretaria de Segurança
Institucional  poderá  realizar  visita  inopinada  à  entidade  recebedora  da  doação  para
certificação das condições exigidas em norma, expedindo relatório. O material a ser doado
contendo dados e informações sigilosas deverá ter o seu conteúdo descartado pela área
competente de forma segura antes da sua entrega.

4.10 Todo incidente de segurança envolvendo material deve ser informado à área de segurança
da Sede Compartilhada e Secretaria Estadual.

4.11 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.  Como
exemplo, cita-se:

a) descarte de coletes balísticos: seguir as normas do Exército Brasileiro;
b) material odontológico de raio-X: seguir as normas da CNEN (Comissão Nacional de
Energia Nuclear);
c) lixo hospitalar: seguir normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

5 CONDIÇÕES TÉCNICAS, INSTALAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO

5.1 O armazenamento ou o acondicionamento de materiais que exijam condições especiais deve
seguir o constante em normas técnicas respectivas.

5.2 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.

5.3 Todos os equipamentos ou outros materiais que exijam cuidados de manutenção deverão ser
incluídos  em  planejamentos  de  manutenção  coordenados  pelas  respectivas  áreas
responsáveis.

5.4 Os equipamentos  e  outros  materiais  que  exijam capacitação  técnica  para  sua  operação
somente poderão ser utilizados por pessoa capacitada.

6 PRESCRIÇÕES DIVERSAS
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6.1 As atividades de operação e manuseio de equipamentos e outros materiais deverão estar em
conformidade com as normas de segurança no trabalho.

6.2 A biblioteca deverá  seguir os sistemas nacionais de  controle do acervo,  de acordo com a
política adotada por ramo do MPU.

6.3 Em caso de aquisição de material externo, bem como doação ou cessão de bens, tais como
equipamentos  de informática  e  telefonia,  a  administração da Sede Compartilhada deverá
efetuar análise técnica com o intuito de verificar a existência de alguma anormalidade. Em
caso de identificação de conteúdo não utilizado ou autorizado pelo Ministério Público Federal,
a área técnica afim deverá proceder a sua exclusão.

6.4 Cabe à Coordenadoria de Administração estabelecer normas de controle e armazenamento
de material, bem como promover atualizações na  Portaria MPF/ES nº 179, 13 de julho de
2017, que regulamenta os Serviços de Almoxarifado no âmbito do MPF/ES.
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Anexo VI – Normas de Segurança em Tecnologia da Informação e Comunicação Eletrônica

REFERÊNCIA NORMATIVA

I. Portaria MPF/ES n.º 12, de 29 de janeiro de 2020 – Estabelece o horário de funcionamento e
de atendimento presencial ao público externo nas unidades do MPF/ES.

II. Portaria PGR/MPF nº 12, de 22 de janeiro de 2013 - Dispõe sobre o Sistema de Controle de
Acesso às instalações da Procuradoria-Geral da República e dá outras providências.

III. Portaria  PGR/MPF  Nº  417/2013 –  Dispõe  sobre  o  Plano  de  Segurança  Institucional  do
Ministério Público Federal.

IV. Portaria SG/MPF nº 33, de 13 de janeiro de 2021 – Dispõe sobre o Plano de Segurança
Orgânica (PSO) da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

V. Portaria MPF/ES nº 70, de 25 de fevereiro de 2016 – Institui o regulamento dos serviços de
controle de acesso da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta  norma se aplica  no âmbito  da Sede Compartilhada da Procuradoria  da República  e  do
Trabalho no Município de São Mateus – ES.

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. NATUREZA DO PÚBLICO
3. USO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4. SEGURANÇA DE REDE E DA INTERNET
5. SEGURANÇA DE MÍDIAS, ACESSO REMOTO E AUDITORIAS
6. SEGURANÇA DAS COMUNICAÇÕES E PRESCRIÇÕES DIVERSAS

1. OBJETIVO

1.1 Disciplinar o acesso e o uso da tecnologia da informação e comunicação eletrônica no âmbito
da Procuradoria da República e do Trabalho no Município de São Mateus – ES.

2. NATUREZA DO PÚBLICO

2.1 Membros: são  as  autoridades  regularmente  investidas  nos  cargos  de  Procurador  da
República e do Trabalho e as respectivas divisões institucionais.

2.2 Servidores: são  os  servidores  ou  empregados  públicos  nomeados  ou  designados  para
exercerem atividades na Sede Compartilhada.
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2.3 Prestadores de serviço permanente: são os empregados de empresa pública, de economia
mista  ou  privada  que  prestam  serviços,  por  período  mínimo  de  seis  meses,  na  Sede
Compartilhada.

2.4 Prestadores de serviço eventual: são os empregados de empresa pública, de economia
mista ou privada que prestam serviços  na Sede Compartilhada, por período inferior a seis
meses.

2.5 Estagiários  /  Adolescentes  Aprendizes: são  os  estudantes  que  realizam  estágio  ou
trabalham na condição de menor aprendiz na Sede Compartilhada.

2.6 Visitantes: são  as  pessoas  ou  grupo  de pessoas  (servidores  públicos  ou não)  que,  por
iniciativa própria, se dirigem à Sede Compartilhada.

2.7 Convidados: são as pessoas que, por solicitação de servidores ou membros, comparecem à
Sede Compartilhada.

3. USO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3.1 Os  recursos  de  informática  e  comunicações  disponíveis  para  os  usuários  da Sede
Compartilhada deverão ser  utilizados em atividades estritamente relacionadas às funções
institucionais. Excetuam-se as situações de ligações telefônicas particulares indenizáveis.

3.2 O  usuário  do  recurso  de  tecnologia  da  informação  é  responsável  pelo  seu  estado  e
funcionamento, comunicando qualquer defeito ou comportamento anormal à coordenação da
Sede Compartilhada e à área de tecnologia da informação da Procuradoria da República no
Espírito Santo.

3.3 Os programas adquiridos pela  Sede Compartilhada e os sistemas desenvolvidos no órgão
somente poderão ser instalados por servidor qualificado da área de tecnologia da informação
da Procuradoria da República no Espírito Santo, devendo esses estarem homologados pela
Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério Público Federal.

3.4 É  vedada  a  instalação  e/ou  execução  de  qualquer  outro  programa  que  não  tenha  sido
adquirido ou desenvolvido pela Procuradoria da República no Espírito Santo, salvo mediante
anuência  técnica  da  área de tecnologia  da informação da Procuradoria  da República  no
Espírito Santo e com permissão de autoridade competente.

3.5 A área de tecnologia da informação da Procuradoria da República no Espírito Santo e a Sede
Compartilhada deverão prever rotinas de  backup para as unidades de armazenamento de
rede.

3.6 A realização de cópias de segurança dos dados armazenados no disco rígido da estação de
trabalho será de responsabilidade do usuário da estação.

3.7 Os  procedimentos  e  as  operações  realizadas  por  intermédio  das  estações  de  trabalho
conectadas à rede serão da responsabilidade dos usuários que nelas estiverem autenticados.

3.8 Ao afastar-se temporariamente da estação de trabalho, o usuário deverá desconectar-se da
rede ou, alternativamente, ativar rotina de proteção de tela com senha.

4. SEGURANÇA DE REDE E DA INTERNET

4.1 A retirada de dados e informações sigilosos ou sensíveis da Rede Nacional do Ministério
Público Federal ou da rede local da Procuradoria da República no Espírito Santo ou da Sede
Compartilhada só poderá ser realizado mediante permissão da autoridade competente e por
usuário com credencial de segurança com grau de sigilo compatível.
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4.2 Identificação do usuário e utilização de senha são condições indispensáveis para utilização
dos recursos de tecnologia da informação da Sede Compartilhada.

4.3 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  Procuradoria  da  República  no  Espírito  Santo, informando  o  perfil  de  utilização.  O
desligamento ou afastamento da função deverá ser informado.

4.4 O acesso às redes institucionais e à Internet dar-se-á por meio disponibilizado e configurado
pela área de tecnologia da informação da Procuradoria da República no Espírito Santo.

4.5 É bloqueado o acesso às páginas ou serviços que possuam características diversas das
atividades institucionais do Ministério Público Federal, entre outros: 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.

4.6 Nos casos e situações em que houver necessidade de acesso ao conteúdo vedado no item
4.5, por necessidade  do serviço, deverá ser realizada solicitação pelo Sistema Nacional de
Pedidos (SNP) à  Coordenadoria de Informática da Procuradoria da República no Espírito
Santo.  As  atividades  desta  Coordenadoria  estão  baseadas  nas  diretrizes  e  orientações
técnicas da Secretaria  de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) do Ministério
Público Federal.

4.7 O serviço  de  correio  eletrônico  destina-se a  agilizar  a  comunicação interna e  externa,  e
deverá ser utilizado para o envio e o recebimento de mensagens eletrônicas com conteúdo
relacionado às funções desempenhadas pelo usuário.

4.8 É vedado o uso dos recursos do correio  eletrônico 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  para  divulgar  dados  ou
informações  sigilosas  ou  sensíveis,  obtidas  em razão  do  cargo,  e  também que  possam
comprometer a honra alheia.

4.9 As salas onde se encontram instalados os servidores de rede de informática deverão ter o
seu interior monitorado por câmeras do sistema de circuito fechado de televisão pertencente
ao sistema de segurança da  Sede Compartilhada. O acesso as salas se dará através de
fechadura biométrica apenas às pessoas previamente cadastradas.

5. SEGURANÇA DE MÍDIAS, ACESSO REMOTO E AUDITORIAS

5.1 O acesso aos recursos de tecnologia da informação poderá ser realizado a partir de ambiente
externo às dependências da Sede Compartilhada. Os recursos de tecnologia da informação
que serão homologados para acesso remoto, bem como os perfis de usuários autorizados
serão definidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC). 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.

5.2 A liberação do acesso remoto deverá ser solicitada à Secretaria de Tecnologia da Informação
ou à área de tecnologia da informação da Procuradoria  da República  no Espírito  Santo,
sendo esse para uso exclusivo do usuário solicitante. Esse serviço poderá ser limitado pela
chefia  da  Unidade  ou  do  Estado  em  vista  da  segurança  ou  sobrecarga  que  possa
comprometer  a  qualidade  de  transmissão  de  dados.  A configuração  do  dispositivo  que
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realizará o acesso remoto será de responsabilidade do usuário solicitante, sob orientação da
Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  ou  da  área  de  tecnologia  da  informação  da
Procuradoria da República no Espírito Santo.

5.3 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.

5.4 Para fins de verificação do cumprimento das normas de segurança ou por determinação de
autoridade competente, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e a área
de tecnologia da informação da Procuradoria da República no Espírito Santo poderão realizar
auditoria  nas  trilhas  de  uso  dos  recursos  de  tecnologia  da  informação  sob  sua
responsabilidade.  As  informações  provenientes  dessas  auditorias  receberão  tratamento
sigiloso.

6. SEGURANÇA DAS COMUNICAÇÕES E PRESCRIÇÕES DIVERSAS

6.1 A instalação física destinada à sala da central telefônica deve ser dedicada exclusivamente a
este uso. Na impossibilidade, a central telefônica deve ser instalada em local onde permita
restringir o acesso, inclusive ser fechado com chave ou sistema similar. Preferencialmente, a
instalação da central telefônica deve ser em racks com chave.

6.2 Não é autorizado acesso remoto a central telefônica, inclusive por funcionários de empresa
de  manutenção,  sem monitoramento  da ação  pela  área  de  tecnologia  da  informação  da
Procuradoria da República no Espírito Santo.

6.3 As instalações físicas da central telefônica devem ser monitoradas por câmeras do circuito
fechado de televisão (CFTV) ou possuírem sensores de presença ligados a alarmes (vide
Anexo III, item 3 - SISTEMA ELETRÔNICO DE CIRCUITO FECHADO DE TV).

6.4 Os computadores utilizados por telefonistas devem possuir acesso somente ao sistema de
telefonia, sendo bloqueados os demais sistemas e serviços.

6.5 Os quadros de telefonia devem ser protegidos por sistemas de fechadura com chave ou
similar.

6.6 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.

6.7 Empresas contratadas para realizar a manutenção da central telefônica e seus funcionários
que  prestam  serviço  na  Procuradoria  da  República  no  Espírito  Santo  ou  na  Sede
Compartilhada devem assinar um Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo.

6.8 Os usuários que necessitarem, devido à natureza de suas funções, de acesso privilegiado
e/ou irrestrito a recursos da rede do Ministério Público Federal, deverão realizar solicitação
formal  à  Coordenadoria  de  Informática  da  Procuradoria  da  República  no  Espírito  Santo,
apresentando os argumentos que justifiquem tais privilégios.

6.9 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 e necessidade de conhecer.

6.10 As mídias inservíveis contendo dados e informações sigilosas ou sensíveis que por qualquer
motivo devam ser destruídas, serão eliminadas de forma segura.

6.11 O acesso aos equipamentos de informática e periféricos da Sede Compartilhada é restrito,
controlado e sujeita-se a permissão de autoridade competente.
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6.12 Nas situações em que por necessidade de serviço os usuários ou visitantes necessitarem
adentrar  às  instalações  da  Sede  Compartilhada  com  equipamentos  ou  periféricos
particulares,  tal  material  deverá  ser  registrado  no  serviço  de  recepção  ou  vigilância  da
Unidade e a área de tecnologia da informação da Procuradoria da República no Espírito
Santo informada a respeito.
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Anexo VII – Normas de Utilização de Crachás

REFERÊNCIA NORMATIVA

I. Portaria MPF/ES n.º 12, de 29 de janeiro de 2020 – Estabelece o horário de funcionamento e
de atendimento presencial ao público externo nas unidades do MPF/ES.

II. Portaria MPF/ES nº 257,de 09 de julho de 2012 - Dispõe sobre o controle de frequência dos
estagiários do Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo.

III. Portaria MPF/ES nº 70, de 25 de fevereiro de 2016 – Institui o regulamento dos serviços de
controle de acesso da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

IV. Portaria PGR/MPF nº 12, de 22 de janeiro de 2013 - Dispõe sobre o Sistema de Controle de
Acesso às instalações da Procuradoria-Geral da República e dá outras providências.

V. Portaria  PGR/MPF  Nº  417/2013 –  Dispõe  sobre  o  Plano  de  Segurança  Institucional  do
Ministério Público Federal.

VI. Portaria SG/MPF nº 33, de 13 de janeiro de 2021 – Dispõe sobre o Plano de Segurança
Orgânica (PSO) da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta  norma se aplica  no âmbito  da  Sede Compartilhada da Procuradoria  da República  e do
Trabalho no Município de São Mateus – ES.

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. NATUREZA DO PÚBLICO
3. USO DO CRACHÁ

1 OBJETIVO

1.1 Disciplinar o acesso e uso do crachá no âmbito da Procuradoria da República e do Trabalho
no Município de São Mateus – ES.

2 NATUREZA DO PÚBLICO

2.1 Membros: são  as  autoridades  regularmente  investidas  nos  cargos  de  Procurador  da
República e do Trabalho e as respectivas divisões institucionais.

2.2 Servidores: são  os  servidores  ou  empregados  públicos  nomeados  ou  designados  para
exercerem atividades na Sede Compartilhada.
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2.3 Prestadores de serviço permanente: são os empregados de empresa pública, de economia
mista  ou  privada  que  prestam  serviços,  por  período  mínimo  de  seis  meses,  na  Sede
Compartilhada.

2.4 Prestadores de serviço eventual: são os empregados de empresa pública, de economia
mista ou privada que prestam serviços  na Sede Compartilhada, por período inferior a seis
meses.

2.5 Estagiários  /  Adolescentes  Aprendizes: são  os  estudantes  que  realizam  estágio  ou
trabalham na condição de menor aprendiz na Sede Compartilhada.

2.6 Visitantes: são  as  pessoas  ou  grupo  de pessoas  (servidores  públicos  ou não)  que,  por
iniciativa própria, se dirigem à Sede Compartilhada.

3 USO DO CRACHÁ

3.1 É obrigatório  o  uso  de  crachá de identificação para  acesso e  permanência  nas áreas e
instalações da unidade e permanência em seu interior.

3.2 No  caso  de  esquecimento  do  crachá,  será  obrigatória  a  apresentação  à  vigilância  da
identidade  funcional  e  será  designado,  temporariamente,  ao  servidor  outro  crachá,  que
deverá ser restituído por oportunidade do término do expediente.

3.3 No caso de o servidor também não portar a identidade funcional, ou terceirizado/estagiário,
deverá ser identificado como um cidadão comum, com a apresentação de identidade civil,
para entradas durante o expediente,  sendo designado um crachá provisório para uso na
unidade.
3.3.1 Nos casos de esquecimento do crachá, o servidor ou estagiário deverá comunicar a sua
chefia o horário de entrada e saída para registro de ponto manual no sistema eletrônico de
controle de frequência.

3.4 O  uso  do  crachá  faz  parte  do  controle  de  acesso  à  Sede  Compartilhada  e  abrange  a
identificação, o cadastramento, os registros de entrada e de saída.

3.5 A recepcionista  fornecerá  para  uso  provisório  os  crachás  de  identificação  destinados  a
prestadores de serviço, advogados, oficiais de justiça e visitantes em geral. Os crachás de
visitantes  ficarão  sob  guarda  na  Recepção,  a  qual,  após  o  devido  registro  de  acesso,
entregará o crachá ao visitante.

3.6 O  crachá  de  identificação  é  de  uso  pessoal,  intransferível  e  obrigatório  para  o  acesso,
circulação  e  permanência  nas  dependências  da  Sede  Compartilhada  e  deverá  ser
posicionado em local visível acima da cintura pelo usuário.

3.7 A não utilização do crachá, conforme descrito no item anterior, por servidores, estagiários,
terceirizados, adolescentes aprendizes e prestadores de serviço desautoriza a permanência
ou a circulação nas dependências da Sede Compartilhada.

3.8 A recusa na utilização do crachá por servidor, estagiário, terceirizado e menor aprendiz será
comunicada à chefia imediata para que adote as medidas cabíveis.

3.9 A vigilância patrimonial comunicará ao coordenador da Sede Compartilhada ou agente de
segurança institucional acerca das reiteradas recusas na utilização do crachá de identificação
por parte de servidor,  estagiário, terceirizado e adolescente aprendiz, objetivando assim a
adoção das medidas administrativas cabíveis, conforme dispositivos da Lei 8.112/93.

3.10 Em caso de perda ou extravio do crachá de identificação ou da credencial de veículos, o
usuário deverá comunicar o ocorrido imediatamente à coordenação da Sede Compartilhada
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e à SESOT com apresentação do boletim de ocorrência que pode ser feito por meio do link
http://www.pc.es.gov.br/delegacia-on-line.

3.11 Excluídos os casos de desgaste natural e mudança de lotação, os custos originados com a
emissão de novo crachá ou credencial  são de responsabilidade do usuário,  que deverá
efetuar o recolhimento do valor correspondente ao custo de reposição ao Tesouro Nacional,
por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU.

3.12 O servidor deverá realizar os seguintes passos para o recolhimento:
a) Acessar o link: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp;
b) UG: 200038;
b) Gestão: 00001;
c) Nome da Unidade: busca automática pela UG;
d) Código do recolhimento: 18822-0.

3.13 Caso  não  seja  efetivado  o  pagamento,  o  servidor,  funcionário  ou  prestador  de  serviço
poderá ser inscrito em dívida ativa da União.

3.14 Aos membros do Ministério Público é facultado o uso de broche funcional a fim de facilitar a
identificação pela segurança e demais servidores. O modelo de broche consta no Anexo II
da Portaria PGR/MPF nº 12, de 22 de janeiro de 2013.

3.15 Serão aceitos para os fins do item anterior os distintivos de lapela atualmente utilizados
pelos membros do Ministério Público.

3.16 Os fiscais de contratos de natureza continuada deverão solicitar,  por meio da respectiva
coordenação  da  Sede  Compartilhada, à  Sesot  a  confecção  e  envio  dos  crachás  de
identificação  dos  empregados  das  empresas  que  executam  serviços  na  Sede
Compartilhada,  mediante  comprovação  de  vínculo  de  trabalho  entre  o  empregado  e  a
empresa prestadora do serviço. 

3.17 Os fiscais deverão manter atualizados os dados pessoais dos empregados das respectivas
empresas, bem como providenciar o recolhimento do crachá de identificação do empregado
desligado, devolvendo-o à Sesot.

3.18 As empresas  contratadas  responderão  solidariamente  pelo  custo  da  reposição  de  novo
crachá de identificação, quando seus representantes e empregados não recolherem, à conta
da União, o valor estipulado para ressarcimento.

3.19 É desaconselhável o uso do crachá fora das dependências, pois coloca em risco pessoal o
membro/servidor/estagiário/terceirizado, na medida em que identifica o local de trabalho dos
seus portadores.

3.20 A vigilância patrimonial deverá registrar no livro de ocorrência a presença de servidores,
estagiários, terceirizados e adolescentes aprendizes que não estiverem utilizando o crachá
de  identificação,  devendo  comunicar  imediatamente  ao  coordenador  da  Sede
Compartilhada.

3.21 Os vigilantes ou as recepcionistas deverão observar rigorosamente, in loco ou por meio do
CFTV, o trânsito dos visitantes/prestadores de serviço no interior da Sede Compartilhada,
conforme a autorização concedida nos crachás.

3.22 Em caso de circulação de pessoas em desacordo com a autorização concedida, a vigilância
deverá imediatamente conduzir ou auxiliar o visitante no deslocamento ao setor destino.

3.23 Os  membros,  servidores,  terceirizados,  estagiários  e  adolescentes  aprendizes  deverão
comunicar imediatamente ao coordenador da sede ou o agente de segurança institucional
quando  constatarem  o  trânsito  de  pessoas  em  desacordo  com  a  identificação
regulamentada.
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3.24 Os  crachás  de  visitante  deverão  ser  em  quantidade  controlada  por  pavimento  com
numeração de controle.

3.25 No início e no final do expediente deverá ser feita a contagem do número de crachás de
visitantes. Eventual discrepância deverá ser imediatamente comunicada ao Coordenador da
Sede para que adote as providências cabíveis,  bem como oriente ao servidor a realização
de Boletim de Ocorrência on-line na Polícia Civil.
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Anexo VIII – Normas de Utilização de Veículos Oficiais

REFERÊNCIA NORMATIVA

I. Portaria MPF/ES n.º 12, de 29 de janeiro de 2020 – Estabelece o horário de funcionamento e
de atendimento presencial ao público externo nas unidades do MPF/ES.

II. Portaria MPF/ES nº 70, de 25 de fevereiro de 2016 – Institui o regulamento dos serviços de
controle de acesso da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

III. Portaria PGR/MPF nº 12, de 22 de janeiro de 2013 - Dispõe sobre o Sistema de Controle de
Acesso às instalações da Procuradoria-Geral da República e dá outras providências.

IV. Portaria  PGR/MPF  Nº  417/2013 –  Dispõe  sobre  o  Plano  de  Segurança  Institucional  do
Ministério Público Federal.

V. Portaria SG/MPF nº 33, de 13 de janeiro de 2021 – Dispõe sobre o Plano de Segurança
Orgânica (PSO) da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

VI. Lei nº 9.327, de 9 de dezembro de 19  96 - Dispõe sobre a condução de veículo oficial.
VII. Portaria  PGR/MPU  nº  70,  de  29  de  setembro  de  2015 –  Regulamenta  a  aquisição  e  a

utilização de veículos oficiais no âmbito do Ministério Público da União.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta norma se aplica no âmbito da Procuradoria da República e do Trabalho no Município de São
Mateus – ES.

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. NATUREZA DO PÚBLICO
3. DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS 
4. DAS LIMITAÇÕES E PROIBIÇÕES NA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS
5. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. OBJETIVO

1.1. Disciplinar  a  utilização  dos  veículos  oficiais  da  Sede  Compartilhada  da Procuradoria  da
República e do Trabalho no Município de São Mateus – ES.

2. NATUREZA DO PÚBLICO

2.1. Membros: são  as  autoridades  regularmente  investidas  nos  cargos  de  Procurador  da
República e do Trabalho e as respectivas divisões institucionais.
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2.2. Servidores: são  os  servidores  ou  empregados  públicos  nomeados  ou  designados  para
exercerem atividades na Sede Compartilhada.

3. DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS

3.1. A Sede Compartilhada da Procuradoria da República e do Trabalho no Município de São
Mateus – ES atualmente contém na frota 2 (dois) veículos oficiais:

Veículo Cor Ano/Modelo Placas Placa de
Representação

1 CHEVROLET S10 CABINE 
DUPLA – FLEX

Branca 2015/2015 OVF 6361 Serviço IV

2 JEEP COMPASS Branca 2020/2021 REI 3A54 Serviço IV

4. DAS LIMITAÇÕES E PROIBIÇÕES NA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS

4.1. O  agente  de  segurança  institucional  do  MPT/ES,  lotado  na  PTM  de  São  Mateus,  é
responsável pela condução do uso dos veículos oficiais da Sede Compartilhada. As saídas
com o veículo do MPF são registradas no sistema de Gestão de Frota pelo coordenador da
PRM-SAM.

4.2. O  uso  dos  veículos  oficiais  só  será  permitido  a  quem  tenha  obrigação  constante  de
representação oficial pela natureza do cargo ou função, ou necessidade imperiosa de afastar-
se, repetidamente, também em razão do cargo ou função, da sede do serviço respectivo,
para fiscalizar, inspecionar, diligenciar, executar ou dirigir atividades, que exijam o máximo de
aproveitamento do tempo.

4.3. A destinação e o enquadramento dos veículos oficiais do Ministério Público da União constam
da Portaria PGR/MPU nº 70, de 29 de setembro de 2015;

4.4. Os veículos oficiais destinam-se, exclusivamente, ao serviço público, vedada a sua utilização
nas seguintes hipóteses:

I – em atividades de caráter particular;
II  –  aos  sábados,  domingos,  feriados  e  recessos  forenses,  ou  em  horário  fora  do
expediente da unidade, exceto para os serviços de plantão e para o desempenho de
outros serviços inerentes ao exercício da função pública;
III – em qualquer atividade estranha ao serviço institucional, ressalvada a utilização de
veículo oficial: 

a)  para atividades de formação institucional  e eventos institucionais,  públicos ou
privados, nos quais o membro compareça para fins de representação oficial; 
b)  para  estabelecimentos  comerciais  e  congêneres,  sempre que seu usuário  se
encontre no estrito desempenho da função pública. 

IV – no transporte de pessoas não vinculadas aos serviços institucionais;
V  –  quando  o  mesmo  percurso  estiver  coberto  pelo  pagamento  de  diárias  ou  de
indenização adicional por trecho prevista em regulamentação específica.

4.4.1.O Secretário-Geral, no âmbito da Procuradoria-Geral da República, e os Procuradores
Chefes, nas demais unidades do MPU, quando configurado o interesse da Administração ou
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razões  de  segurança,  poderão  autorizar  a  utilização  dos  veículos  oficiais,  em  caráter
excepcional, fora das hipóteses previstas acima.

4.5. A condução dos veículos oficiais preferencialmente será realizada por servidores ocupantes
do  cargo  de  Agentes  de  Segurança  Institucional,  com  CNH  profissional  (carteira  de
habilitação “D” ou “E”).
4.5.1 Conforme previsão legal contida no artigo 1º da Lei nº 9.327, de 09 de dezembro de
1996, excepcionalmente, outros servidores poderão conduzir os veículos oficiais:

“Art. 1º – Os servidores públicos federais, dos órgãos e entidades integrantes da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, no interesse do serviço e no exercício de suas
próprias atribuições, quando houver insuficiência de servidores ocupantes do cargo de Motorista
Oficial,  poderão  dirigir  veículos  oficiais,  de  transporte  individual  de  passageiros,  desde  que
possuidores  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  e  devidamente  autorizados  pelo  dirigente
máximo do órgão ou entidade a que pertençam”.

4.6. São deveres dos condutores de veículos oficiais observar as requisições de transporte de
acordo  com  os  itinerários  estabelecidos,  registrar  qualquer  alteração  de  rota  e  operar  o
veículo com prudência e responsabilidade, em cumprimento às normas regulamentares e à
legislação de trânsito vigente.

4.7. O órgão de transporte da respectiva unidade realizará,  periodicamente, vistorias a fim de
verificar as condições gerais dos veículos oficiais.
4.7.1.Antes de cada saída e no retorno à unidade, o condutor deverá realizar uma vistoria
detalhada no veículo oficial e comunicar ao setor responsável qualquer avaria encontrada. 

4.8. É condição indispensável para a utilização, conservação e guarda dos veículos oficiais,  o
controle dos custos operacionais de combustível, manutenção e deslocamentos.

4.9. A utilização dos veículos oficiais pelas unidades do MPU far-se-á por requisição, mediante
preenchimento de formulário de Solicitação de Saída de Veículo – SSV ou, caso adotado na
unidade, pelo formulário de Solicitação de Saída de Veículo eletrônica – e-SSV.
4.9.1.A SSV deverá ser assinada por titular de função ou cargo comissionado de nível igual
ou superior  ao chefe de seção, excetuando-se os veículos de representação e transporte
especial,  cujas  solicitações  deverão  ser  assinadas  por  membro  ou  servidor  previamente
indicado;
4.9.2.A e-SSV  consiste  em  formulário  de  formato  eletrônico,  disponível  na  intranet  da
unidade, a ser preenchido pelo titular de função ou cargo comissionado de nível igual ou
superior  ao chefe  de  seção em cujo  login  esteja  registrada ou,  no  caso de  veículos  de
representação e transporte especial,  o membro ou servidor previamente indicado em cujo
login esteja registrada;
4.9.3.O titular da função ou cargo comissionado igual ou superior ao chefe de seção poderá
autorizar a outros servidores do setor,  em caráter  temporário e excepcional,  o acesso ao
sistema eletrônico para solicitação de veículos, ficando com eles solidariamente responsável
pelos pedidos realizados, na medida de sua responsabilidade;
4.9.4.A autorização temporária a que se refere o item 4.9.3 deverá ser requerida ao gestor
operacional do sistema, mediante encaminhamento de e-mail institucional que especifique o
nome e a matrícula do servidor, o período de utilização – não superior a seis meses – e a
motivação do ato.

4.10. Os condutores de veículos oficiais se limitam a executar o percurso preestabelecido na SSV,
na  e-SSV ou  em sistema  similar,  sendo  vedado  o  desvio  para  qualquer  outro  destino,
ressalvada a prévia autorização dos controladores de tráfego ou de pessoa encarregada do
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controle de veículos, ou, ainda, a indicação de percurso diverso por membro do MPU, nos
casos  de  necessidade  do  serviço,  hipóteses  em que  o  condutor  efetuará  o  registro  no
respectivo formulário.

4.11. A solicitação de veículo oficial  deverá ser realizada preferencialmente com antecedência
mínima de:

I – 5 dias, para viagens;
II – 48 horas, para atendimento a eventos, seminários, workshops e equivalentes;
III – 60 minutos, para os demais serviços programáveis;
IV – 15 minutos, para os pedidos de retorno à respectiva unidade.

4.12. Na SSV e na e-SSV devem constar, necessariamente, os registros da placa do veículo, da
data  e  dos  horários  de  saída  e  chegada,  do  local  de  embarque  e  desembarque,  da
quilometragem constante do hodômetro no momento da saída e da chegada, da natureza do
serviço,  do  nível  de  combustível  na  chegada,  se  o  percurso  está  ou  não  coberto  pelo
pagamento de diária ou de indenização adicional por trecho, do nome do condutor e do
usuário e da identificação da unidade solicitante.

4.13. Os condutores dos veículos oficiais deverão, no início ou final de expediente, comunicar à
coordenação da Sede Compartilhada, quaisquer falhas ou defeitos verificados nos veículos
sob  sua  direção  ou  responsabilidade,  visando  providenciar  em tempo  hábil,  o  imediato
ajuste e/ou conserto.

4.14. Os veículos oficiais de que trata este anexo somente poderão circular para outros Estados
da  Federação,  em  missão  oficial  e  após  autorização  expressa  da  Secretaria-Geral,
especificamente para a PGR, ou detentor de função correlata, em se tratando das demais
unidades do MPF.

4.15. Os Agentes de Segurança Institucional  ou outros  servidores habilitados e autorizados a
conduzir  os veículos oficiais  serão responsáveis  pelos prejuízos decorrentes de conduta
dolosa  ou  culposa  na  condução  dos  veículos  oficiais,  ficando  sujeitos  às  penalidades
cabíveis,  inclusive às multas relativas à infração de regras de trânsito,  sem prejuízo de
eventual responsabilidade disciplinar.

4.16. Será instaurado, quando necessário, sindicância ou processo administrativo disciplinar, caso
haja  acidente  e  resulte  em  dano  ao  erário  ou  a  terceiros,  com  o  fito  de  apurar  a
responsabilidade.
4.16.1. Em caso de acidente com veículo oficial, quando possível fazê-lo, fica o condutor
obrigado  a  comunicar  o  órgão  de  transporte  da  unidade,  solicitar  perícia  policial  e
permanecer no local do acidente até a sua realização,  bem como registrar  a ocorrência
perante a autoridade policial.
4.16.2. Se o laudo pericial,  a sindicância ou o procedimento administrativo concluir  pela
responsabilidade do condutor do veículo oficial, este indenizará os prejuízos causados ao
erário.
4.16.3. Se o laudo pericial,  a sindicância ou o procedimento administrativo concluir  pela
responsabilidade de terceiro  envolvido,  a  unidade oficiará  o  condutor  ou  proprietário  do
veículo para o devido ressarcimento dos prejuízos causados e, se for o caso, remeterá o
feito ao órgão competente da Advocacia-Geral da União. 
4.16.4. No caso de danos causados a terceiros, a unidade providenciará o pagamento dos
respectivos prejuízos, desde que devidamente comprovados a conduta do condutor, o nexo
causal e o dano efetivo, com subsequente cobrança da importância despendida em âmbito
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administrativo ou mediante ação de regresso em face do condutor, em caso de culpa ou
dolo.

4.17. Ao término da circulação diária, inclusive nos finais de semana, os veículos oficiais serão
recolhidos às respectivas garagens e estacionamentos cobertos das unidades de cada ramo
do MPU, não se admitindo sua guarda em residência de membros, de servidores ou de seus
condutores.
4.17.1. O veículo  oficial  poderá  ser  guardado  fora  da  garagem ou do  estacionamento

oficial:
I – no caso de autorização expressa do Procurador-Geral de cada ramo do MPU, desde
que o condutor do veículo resida a grande distância da garagem ou do local destinado à
guarda do veículo; 
II  –  nos deslocamentos a serviço em que seja impossível  o retorno dos agentes no
mesmo dia da partida;
III – em situações em que o início ou o término da jornada diária ocorra em horários que
não disponham de serviço regular de transporte público. 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 Os  casos  omissos  e  as  dúvidas  porventura  existentes  serão  dirimidos,  no  âmbito  da
Procuradoria da República no Espírito Santo, pelo Procurador-chefe e pela Secretaria Estadual,
que supervisionarão a fiel aplicação do presente anexo.
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Anexo IX – Normas em Segurança em Recursos Humanos e Segurança na Informação

REFERÊNCIA NORMATIVA

I. Portaria MPF/ES n.º 12, de 29 de janeiro de 2020 – Estabelece o horário de funcionamento e
de atendimento presencial ao público externo nas unidades do MPF/ES.

II. Portaria PGR/MPF nº 12, de 22 de janeiro de 2013 – Dispõe sobre o Sistema de Controle de
Acesso às instalações da Procuradoria-Geral da República e dá outras providências.

III. Portaria  PGR/MPF  Nº  417/2013 –  Dispõe sobre  o  Plano  de  Segurança  Institucional  do
Ministério Público Federal.

IV. Portaria SG/MPF nº 33, de 13 de janeiro de 2021 – Dispõe sobre o Plano de Segurança
Orgânica (PSO) da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

V. Portaria MPF/ES nº 70, de 25 de fevereiro de 2016 – Institui o regulamento dos serviços de
controle de acesso da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

VI. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) – Regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a
Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e
dá outras providências.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta  norma se aplica  no âmbito  da  Sede Compartilhada da Procuradoria  da República  e do
Trabalho no Município de São Mateus – ES.

SUMÁRIO

1. OBJETIVOS
2. NATUREZA DO PÚBLICO
3. SEGURANÇA DA INTEGRIDADE FÍSICA
4. SEGURANÇA NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES
5. SEGURANÇA NO DESLIGAMENTO
6. TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO
7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO
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1 OBJETIVOS

1.1 Disciplinar a Segurança de recursos humanos, objetivando proteger a integridade física de
membros, servidores, estagiários e menores aprendizes da Sede Compartilhada e familiares,
quando comprometida em face do desempenho das Funções Institucionais.

1.2 Disciplinar medidas de segurança da informação que busquem estabelecer comportamento
dos  integrantes  da  Sede  Compartilhada  da Procuradoria  da  República  e  do Trabalho no
Município de São Mateus – ES que garanta a proteção da informação. Engloba medidas de
segurança da integridade física, no desempenho da função e no desligamento da função ou
da Instituição.

2 NATUREZA DO PÚBLICO

2.1 Membros: são  as  autoridades  regularmente  investidas  nos  cargos  de  Procurador  da
República e do Trabalho e as respectivas divisões institucionais.

2.2 Servidores: são  os  servidores  ou  empregados  públicos  nomeados  ou  designados  para
exercerem atividades na Sede Compartilhada.

2.3 Prestadores de serviço: são os empregados de empresa pública, de economia mista ou
privada que prestam serviços na Sede Compartilhada, de forma permanente ou eventual.

2.4 Prestadores de serviço permanente: são os empregados de empresa pública, de economia
mista  ou  privada  que  prestam  serviços,  por  período  mínimo  de  seis  meses,  na  Sede
Compartilhada.

2.5 Estagiários/Adolescentes  Aprendizes:  são  os  estudantes  que  realizam  estágio  ou
trabalham na condição de aprendiz na Sede Compartilhada.

3 SEGURANÇA DA INTEGRIDADE FÍSICA

3.1 Os membros, os servidores e os estagiários/menores aprendizes deverão ser orientados a
respeito dos seguintes itens de segurança:
3.1.1 Não fornecer dados pessoais de integrantes da Sede Compartilhada a solicitantes,

pessoalmente ou via telefone/e-mail;
3.1.2 Não informar aos solicitantes horários de chegada, saída ou presença de integrantes

da Sede Compartilhada sem antes solicitar autorização para tal;
3.1.3 As visitas a integrantes da Sede Compartilhada deverão ser precedidas de solicitação

de  permissão  ao  destinatário,  autorização  para  entrada  e  registro  no  controle  de
acesso;

3.1.4 Não fornecer informações sobre rotinas internas da Sede Compartilhada;
3.1.5 O ingresso e saída de todos os visitantes é realizado por meio de controle específico

na recepção, conforme com o estipulado no Anexo I deste PSO;
3.1.6 Manter-se atento quanto ao deslocamento de visitantes no interior das dependências

da  Sede  Compartilhada,  conforme utilização  do  crachá  estabelecida  no  Anexo  VII
deste Plano de Segurança Orgânica;

3.1.7 Em caso de dúvida ou suspeita acerca da circulação de pessoal não autorizado, o
servidor/estagiário/membro/terceirizado  deverá  comunicar  imediata  e
preferencialmente o agente de segurança institucional ou a Coordenadoria da Sede
Compartilhada;
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3.1.8 O procurador da República e do Trabalho deve autorizar expressamente a entrada de
pessoas armadas nas áreas de gabinete de acordo com o estabelecido na alínea b do
item 6.1 do Anexo I deste PSO; e

3.1.9 Fazer verificação detalhada de documentação, conforme estabelecido no item 3.2.3 do
Anexo  I,  apresentada  pelos  visitantes  e  prestadores  de  serviço,  comunicando  a
chefia/preposto caso constate indícios ou evidências de irregularidade ou falsidade.

3.2 Informações que de algum modo revelem dados pessoais e rotinas de trabalho não deverão
constar em sites de Intranet da Sede Compartilhada e na Internet, principalmente quanto ao
uso das redes sociais.

3.3 Os  servidores,  estagiários  e  menores  aprendizes  devem  compreender  suas  respectivas
jornadas  de  trabalho  no  horário  de  funcionamento  da  Sede  Compartilhada,  conforme
estabelecido nos itens 4.2.1 e 4.3.1 do Anexo I.

4 SEGURANÇA NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES

4.1 Os novos integrantes deverão ser submetidos a palestra de ambientação que deverá abordar
assunto referente à ética e à dimensão da atuação da Instituição na sociedade brasileira,
bem  como  conteúdo  comum  relativo  às  atribuições  genéricas  do  cargo.  Cabe  à  chefia
imediata  treinar  e  orientar  os  novos  integrantes  a  respeito  do  conteúdo  específico  das
atribuições que exercerá.

5 SEGURANÇA NO DESLIGAMENTO

5.1 Os membros  e  servidores  que  tenham acesso,  por  força de  sua  função,  a  sistemas ou
serviços que tratem de assuntos sigilosos, devem ser excluídos do acesso por ocasião de
seu desligamento da função.

5.2 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  mensalmente  seus
respectivos sistemas ou serviços para identificar acessos indevidos.

5.3 Em  situações  de  desligamento  de  servidor,  estagiário  e  menores  aprendizes  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 de ordem individual na Divisão de Gestão

de Pessoas;
d) Verificação  da  existência  de  pendências  em  projetos,  serviços  ou  trabalhos

realizados pelo desligado; e
e) Devolver à Coordenação do respectivo ramo da Sede Compartilhada as chaves dos

gabinetes e/ou salas que estiveram sob sua guarda.
6 TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO
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6.1 O Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo (modelo anexo) é um documento no qual
uma  pessoa  se  compromete  formalmente  a  guardar  segredo  a  respeito  de  dados  ou
informação sigilosas, independente de seu grau de sigilo.

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.

6.3 O termo deve estar em conformidade com a legislação em vigor e receberá o grau de sigilo
reservado.

6.4 Os termos devem ser arquivados pela chefia imediata em local seguro e estar disponíveis
para consulta e auditoria. Deverão permanecer arquivados enquanto persistir a necessidade
de sigilo do qual foi objeto.

7 PRESCRIÇÕES DIVERSAS

7.1 Dados  e  informações  de  integrantes  da  Sede  Compartilhada,  referentes  ao  cadastro  de
pessoal,  são  sigilosos  e  devem  ter  tratamento  confidencial  (incluem-se  os  dados  de
pagamento).

7.2 A solicitação  de  acesso  a  dados  de  pessoal  deverá  ser  feita  por  escrito,  atendendo  a
necessidade do serviço. Será avaliada pela autoridade competente a permissão de acesso.

7.3 Os membros, servidores e estagiários deverão assinar termo de conhecimento das normas
de segurança da Sede Compartilhada.
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TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO

Eu,  __________________________________________________________,  portador(a)  do

documento de identidade nº  _________________________, expedido por ________________,

CPF _______________________, cargo/função _____________________________, matrícula nº

_______________________,  declaro  ter  pleno  conhecimento  da  responsabilidade,  junto  ao

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, quanto à adoção de medidas de segurança adequadas, na

execução das minhas atividades, no que concerne à guarda de sigilo de dados e/ou informações

classificados ou sensíveis, bem como sobre todas as informações relativas ao MPF que venham a

ser do meu conhecimento, comprometendo-me a manter o sigilo necessário a que sou obrigado,

não utilizando dessas informações para obter vantagens para mim ou para outrem, nos termos da

legislação vigente, especialmente a mencionada no verso do presente Termo.

E por estar de acordo, assino-o na presença da testemunha abaixo.

São Mateus/ES, _______/_______/___________.

______________________________________________________

Assinatura do(a) Declarante

TESTEMUNHA:

Nome: _________________________________________ CPF: _________________________

LEGISLAÇÃO   DE REFER  Ê  NCIA
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1. CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
Art. 325 – Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou
facilitar-lhe a revelação. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais
grave. Artigos correlatos: 153, 154, 314 e 327 do Decreto-Lei nº. 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (CP).

2. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941.
Art. 207 – São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão,
devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho.

3. DOS CRIMES CONTRA O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – Lei nº 14.197, de 1º de setembro de
2021.
Art. 359-K. Entregar a governo estrangeiro, a seus agentes, ou a organização criminosa estrangeira, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, documento ou informação classificados como secretos
ou ultrassecretos nos termos da lei,  cuja  revelação possa colocar  em perigo a  preservação da ordem
constitucional ou a soberania nacional. Pena: reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos. 

4. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃO – Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.
Artigos: 116, 117, 132.

5. POLÍTICA NACIONAL DE ARQUIVO PÚBLICO – Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991.
Art. 6º – Fica resguardado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação do
sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e administrativa. Artigos correlatos: 4º, 25.

6. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
Artigo: 11, inciso III.

7. NORMAS DE CONDUTA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – Lei nº 8.027, de 12 de abril de 2011.
Artigos: 1º, 2º, 5º.

8.  REGULAMENTO  DE  PROCEDIMENTOS  PARA  CREDENCIAMENTO  DE  SEGURANÇA  E
TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO CLASSIFICADA EM QUALQUER GRAU DE SIGILO, E DISPÕE SOBRE
O NÚCLEO DE SEGURANÇA E CREDENCIAMENTO – Decreto nº. 7.845, de 14 de dezembro de 2012.

9. ACESSO A INFORMAÇÕES – Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto
7.724, de 16 de maio de 2012.

10.  CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO PODER EXECUTIVO –
Decreto nº 1.171, 22 de junho de 1994.

11. PORTARIA PGR/MPF Nº 980, de 12 de novembro de 2018, que dispõe sobre a Politica de Segurança
Institucional do Ministério Público Federal.

12.  PORTARIA PGR/MPF nº.  417,  de  05 de  julho  de  2013,  que  dispõe  sobre  o  Plano  de Segurança
Institucional do Ministério Público Federal.
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ASSUNTO

Anexo X – Plano de Combate a Incêndio e Evacuação das Instalações

REFERÊNCIA NORMATIVA

I. Portaria PGR/MPF nº 12, de 22 de janeiro de 2013 – Dispõe sobre o Sistema de Controle de
Acesso às instalações da Procuradoria-Geral da República e dá outras providências.

II. Portaria  PGR/MPF  Nº  417/2013 –  Dispõe  sobre  o  Plano  de  Segurança  Institucional  do
Ministério Público Federal.

III. Portaria SG/MPF nº 33, de 13 de janeiro de 2021 – Dispõe sobre o Plano de Segurança
Orgânica (PSO) da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

IV. Portaria MPF/ES nº 70, de 25 de fevereiro de 2016 – Institui o regulamento dos serviços de
controle de acesso da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

V. Portaria MPF/ES n.º 12, de 29 de janeiro de 2020 – Estabelece o horário de funcionamento e
de atendimento presencial ao público externo nas unidades do MPF/ES.

VI. Norma Regulamentadora do MTE n° 23. (NR23) – Dispõe sobre Proteção contra Incêndios.
VII. Norma Técnica  nº  07/201  8   do  Centro  de  Atividades  Técnicas do  CBMES –  Disciplina  o

procedimento para formação, treinamento e reciclagem de brigada de incêndio e bombeiro
profissional civil, bem como o cadastramento de empresas relacionadas a essas atividades.

VIII. ABNT NBR 14276:2020 – Brigada de incêndio e emergência – Requisitos e procedimentos.
IX. ABNT NBR 15219:2020 – Plano de emergência – Requisitos e procedimentos.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta  norma se aplica  no âmbito  da  Sede Compartilhada da Procuradoria  da República  e do
Trabalho no Município de São Mateus – ES.

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. DESCRIÇÃO DA PLANTA
3. PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO
4. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. OBJETIVO

1.1 Estabelecer o Plano de Combate a Incêndio e as normas de evacuação das instalações da
Sede  Compartilhada  da Procuradoria  da  República  e  do  Trabalho  no  Município  de  São
Mateus – ES.
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2 DESCRIÇÃO DA PLANTA

2.1 PLANTA
2.1.1 Procuradoria da República e do Trabalho no Município de São Mateus – ES.

2.2 LOCALIZAÇÃO
2.2.1 A edificação da Sede Compartilhada da Procuradoria da República e do Trabalho no
Município de São Mateus -  ES localiza-se na Rua Coronel  Constantino  Cunha,  nº  1345,
Bairro de Fátima, São Mateus/ES, CEP 29.933-530.

2.3 CONSTRUÇÃO
2.3.1 Construção em alvenaria com laje de concreto armado, e paredes de gesso acartonado
tipo Dry Wall;
2.3.2 Teto  em forro  de gesso  nos sanitários  e  copa,  e  placas  modulares  de gesso  com
distância da laje nos demais ambientes;
2.3.3 Revestimento em painéis de MDF com laminado melanínico na recepção, revestimento
cerâmico na copa e banheiros e emassamento em PVA nas demais áreas;
2.3.4 Piso com revestimento em porcelanato nos ambientes em geral, piso elevado com piso
vinílico no CPD e, na garagem, piso cimentado.

2.4 DIMENSÕES
2.4.1 Edificação em pavimento único com Área Total de 909,83 m², sendo cerca de 125 m² de
garagem coberta e 71 m² de áreas técnicas descobertas.

2.5 OCUPAÇÃO
2.5.1 Repartição pública (D-1, conforme tabela A.1 da ABNT NBR 15219:2020).

2.6 POPULAÇÃO
2.6.1 Fixa total: ~ 25 (vinte e cinco) pessoas;
2.6.2 Flutuante: ~ 25 (vinte e cinco) pessoas ao mês2.

2.7 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO
2.7.1 O horário de funcionamento do órgão é de segunda a sexta-feira, das 08h às 20h;
2.7.2 O atendimento ao público é das 12h às 17h.

2.8 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
2.8.1 Não há pessoas com deficiência na população fixa.

2.9 RISCOS ESPECÍFICOS INERENTES À ATIVIDADE
2.9.1 Quadro Geral de Baixa Tensão localizada na Área Técnica do Setor Jurídico.

2.10RECURSOS HUMANOS
2.10.1 Brigada de incêndio3; 

2 Fonte: Sistema de controle de acesso Sésamo extraído em agosto de 2022 – média dos 5 meses anteriores.
3 Brigada de incêndio:  grupo organizado de pessoas treinadas e capacitadas para atuarem na prevenção e no

combate a incêndio,  no abandono de área e prestar os primeiros socorros, dentro de uma edificação ou área
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2.10.2 Bombeiro profissional civil: não existe.
2.11 RECURSOS MATERIAIS

2.11.1 Iluminação de emergência nos corredores;
2.11.2 Saída de emergência na recepção principal;
2.11.3 Extintores:

EXTINTOR QUANTIDADE LOCAL

PÓ QUÍMICO BC 1 Garagem

PQS 1 Corredor MPT

PÓ ABC

1 Setor Jurídico

1 Corredor Biblioteca

1 Entrada Copa

CO2

1 Recepção

1 CPD

ÁGUA (H2O)
1 Recepção

1 Corredor MPT

QUANTITATIVO DE EXTINTORES
TIPO QUANTIDADE

PÓ BC (6 Kg) 1
PQS (NaHCO3) (6 Kg) 1
PÓ ABC (6 Kg) 3
CO2 (6 Kg) 2
H2O (10 L) 2
TOTAL: 9

3 PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO

3.1 ALERTA
3.1.1 Ao ser detectado um princípio de incêndio, a coordenação da Sede Compartilhada e a
Seção de Segurança Orgânica e Transportes deverão ser notificadas  pessoalmente ou por
meio  telefônico. Na  impossibilidade  de comunicação,  deverá  ser  feita  a  comunicação  ao
Corpo de Bombeiros por meio do 193 informando:

a) nome do servidor ou membro e número do telefone utilizado;
b) endereço completo da Sede Compartilhada (Rua Coronel Constantino Cunha, nº
1345, Bairro de Fátima, São Mateus/ES, CEP 29.933-530);
c) ponto de referência (próximo ao Sesc e Justiça Eleitoral);
d) características do incêndio;

preestabelecida, sendo uma medida de segurança contra incêndio e pânico composta por Brigadistas Eventuais
e/ou Brigadistas Profissionais. (NORMA TÉCNICA 07/2018-CBMES).
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e) e quantidade e estado das eventuais vítimas.

3.2 ANÁLISE DA SITUAÇÃO
3.2.1 O  coordenador,  ou  seu  substituto,  ou  o  agente  de  segurança  institucional  deverá
comparecer ao local para análise final da emergência.

3.3 APOIO EXTERNO
3.3.1 Algum dos servidores ou qualquer dos brigadistas voluntários deverá acionar o Corpo
de Bombeiros (193) dando as seguintes informações:

a) nome e número do telefone utilizado;
b) endereço completo da Sede Compartilhada (Rua Coronel Constantino Cunha, nº
1345, Bairro de Fátima, São Mateus/ES, CEP 29.933-530);
c) ponto de referência (próximo ao Sesc e Justiça Eleitoral);
d) características do incêndio; e
e) quantidade e estado das eventuais vítimas.

3.4 ELIMINAR RISCOS
3.4.1 Os servidores lotados ou qualquer dos brigadistas voluntários, caso existente e após
análise  da  situação  e  dimensionamento  do  risco,  deverá  acionar  o  responsável  para
realização do corte total ou parcial da energia;
3.4.2 As máquinas e aparelhos elétricos que não devam ser desligados em caso de incêndio
deverão  conter  placa  com  aviso  referente  a  este  fato,  próximo  à  chave  de  interrupção.
(123.022-0 / I = 1);
3.4.3  Antes de determinar o corte da energia, deverá ser feita verificação se há usuários
presos em elevadores;
3.4.4  Manter desobstruídas as saídas de emergência, escadas e interior das portas corta-
fogo, evitando o armazenamento, ainda que temporário, de equipamentos de limpeza, caixas
de papelão,  móveis  ou qualquer  tipo  de material  que impeçam a livre  movimentação de
pessoas, propaguem chamas ou liberem gases;
3.4.5  Contratar  projetos  específicos  para  sistemas  de  detecção,  sinalização,  proteção  e
combate a incêndio para o CPD, Subestação Elétrica e demais equipamentos de refrigeração
situados no terraço considerando a classe de fogo dos equipamentos elétricos energizados,
tais  como,  servidores,  roteadores,  switches,  motores,  bombas  d'água,  compressores,
transformadores, baterias, capacitores, quadros de distribuição, bem como o volume e grau
de inflamabilidade/toxidade do fluido refrigerante;
3.4.6 Contratar  o  parecer  técnico  de  empresa  especializada  em  combate  ao  incêndio,
gerenciamento de riscos, com varredura de vulnerabilidades de todo o prédio, elaboração e
execução anual dos planos de evacuação, contingência e controle de danos, bem como o
treinamento e reciclagem para a brigada de incêndio, conforme ABNT NBR-14276;
3.4.7 Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção periódica dos
extintores de incêndio e mangueiras de incêndio.

3.5 ABANDONO DE ÁREA
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3.5.1 Caso haja necessidade de abandono da edificação, os seguintes passos devem ser
seguidos:

a) Os ocupantes do pavimento/setor  sinistrado devem ser os primeiros a deixar a
edificação, de forma ordenada, pela saída principal;
b) Os ocupantes dos demais pavimentos/setores, após notificados pelos brigadistas
eventuais4 deverão se organizar em fila na saída de emergência;
c) As pessoas com deficiência deverão ser auxiliadas por voluntários, previamente
designados  pelo  Coordenador  dos  respectivos  ramos  do  MPU. O designado  deverá
necessariamente trabalhar no mesmo pavimento/setor que a pessoa com deficiência.
d) Antes  do abandono definitivo  do pavimento/setor,  dois  voluntários,  previamente
designados pelo Coordenador dos respectivos ramos do MPU, devem verificar se não
ficaram ocupantes retardatários e providenciar os fechamentos das portas e/ou janelas,
se possível;
e) Uma fila  que  cruzar com outra já  utilizando a saída de emergência deverá dar
preferência à mesma;
f) A  saída  da  edificação  deverá  ser  efetuada,  preferencialmente,  pela  portaria
principal, e, alternativamente, pela garagem.

3.6 ISOLAMENTO DE ÁREA
3.6.1 Quando possível, a área sinistrada deverá ser isolada fisicamente, de modo a garantir
os trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem o local.

3.7 CONFINAMENTO DO INCÊNDIO
3.7.1 Sempre que possível o incêndio deve ser confinado, de forma a evitar sua propagação
e consequências.

3.8 COMBATE AO INCÊNDIO
3.8.1 A Sede Compartilhada poderá,  dentro  das possibilidades,  elaborar  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.
3.8.2 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.
3.8.3 O equipamento e material de prevenção e combate a incêndio deverá ser verificado no
mínimo semestralmente e constar em registro próprio. Deverão ser avaliadas as condições de
utilização e realizados testes de funcionamento.
3.8.4 As  condições  de  manutenção  e  recarga  dos  extintores  de  incêndio  bem  como  a
manutenção das mangueiras dos hidrantes e das portas corta-fogo deverão ser verificadas
periodicamente,  conforme  estabelecidos  nas  Normas  Técnicas  do  Corpo  de  Bombeiros.
Especial atenção deverá ser dada aos seus prazos, se possível por meio de contratos de
manutenção.

4 Brigadista  Eventual: pessoa  pertencente  à  brigada  de  incêndio  que  presta  serviços,  sem  exclusividade,  de
prevenção e combate a incêndio, abandono de área e primeiros socorros em edificações e que tenha sido aprovada no
Curso de Formação de Brigadistas Eventuais.
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3.8.5 Sinalização de segurança contra incêndio e pânico deverá ser disposta nas instalações
da  Sede  Compartilhada,  em  particular  para  orientação  do  pessoal  em  situações  de
emergência, conforme ABNT NBR 13434.
3.8.6 As saídas de emergência não poderão ser obstruídas com equipamento, móveis ou
outro tipo de material que impeça a livre movimentação de pessoas.
3.8.7 Os  locais  com  material  ou  equipamento  de  combate  a  incêndio  não  poderão  ser
obstruídos com qualquer tipo de material e as suas adjacências deverão estar livres para
plena utilização dos equipamentos.
3.8.8 Equipamentos e sinalização de prevenção e combate a incêndios instalados nas Sede
Compartilhada deverão ser verificados periodicamente, em particular:

a) detecção e alarme de incêndio;
b) rede de hidrantes e extintores; e
c) sinalização de segurança contra incêndio e pânico.

3.8.9 Procedimentos para situações extraordinárias ou de emergência, tais como interrupção
de energia elétrica, ameaças bomba, ameaças a integridade das pessoas, pane nos sistemas
de  ar-condicionado,  gás  e  água,  deverão  constar  em  planejamento  específico  e  serem
treinadas sistematicamente pelos integrantes da área de segurança e brigada de incêndio.
Em cada treinamento, os itens a seguir relacionados devem ser avaliados para validações
das ações:

a) atribuições do pessoal da segurança e da brigada de incêndio;
b) atribuições de integrantes da Unidade;
c) procedimentos para evacuação das instalações; e
d) procedimentos para trato com o objeto da emergência.

3.8.10 Dentro  das  possibilidades,  deverão  ser  realizados  exercícios  de  evacuação  das
dependências com a devida assistência do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo.
3.8.11 A  Sede  Compartilhada  deverá  possuir  iluminação  auxiliar  para  situações  de
emergência, independente da rede de energia elétrica convencional.
3.8.12 A  Sede  Compartilhada deverá  possuir  um  planejamento  para  situações
extraordinárias e de emergência,  incluído: evacuação de pessoal,  documentos sigilosos e
equipamentos sensíveis das instalações.
3.8.13 A Sede Compartilhada deverá possuir  um serviço de brigadista voluntário,  com a
participação de servidores e treinamento específico. 
3.8.14 A área de segurança da Sede Compartilhada deverá prever planejamento visando a
formação, o treinamento e a reciclagem para os integrantes da Brigada de Incêndio.
3.8.15 Na impossibilidade de realização do item 3.8.14,  poderá  ser  contratada empresa
especializada.

3.9 INVESTIGAÇÃO
3.9.1 Após  o  controle  total  da  emergência  e  a  volta  à  normalidade,  com a liberação  da
edificação pelas autoridades competentes, a Coordenadoria da Sede Compartilhada deverá
iniciar o processo de investigação e elaborar relatório por escrito sobre o sinistro e as ações
de  controle,  para  as  devidas providências,  com posterior  encaminhamento  do relatório  à
Secretaria Estadual.

4 DISPOSIÇÕES GERAIS
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4.1 Antes da efetiva constituição de Brigada de Incêndio, deverá ser avaliada a necessidade de
formação de Brigada de Incêndio ou, não sendo possível sua formação, a contratação de
empresa especializada, conforme requisitos da ABNT NBR 14276:2020.

4.2 Deverá ser  avaliada  a  possibilidade  de  instalação de detecção e  alarme automáticos  de
incêndio, bem como sistema de combate automatizado (sprinklers).

4.3 Os  sistemas  essenciais  que  constem  na  infraestrutura  crítica  da  Sede  Compartilhada
deverão possuir dispositivos de no-break que evitem interrupção do serviço.
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Número da Norma

ANEXO XI – Plano de contingência e
controle de danos

Folha
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ASSUNTO

Anexo XI – Plano de Contingência e Controle de Danos

REFERÊNCIA NORMATIVA

I. Portaria MPF/ES n.º 12, de 29 de janeiro de 2020 – Estabelece o horário de funcionamento e
de atendimento presencial ao público externo nas unidades do MPF/ES.

II. Portaria  PGR/MPF  Nº  417/2013 –  Dispõe  sobre  o  Plano  de  Segurança  Institucional  do
Ministério Público Federal.

III. Portaria SG/MPF nº 33, de 13 de janeiro de 2021 – Dispõe sobre o Plano de Segurança
Orgânica (PSO) da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

IV. Portaria MPF/ES nº 70, de 25 de fevereiro de 2016 – Institui o regulamento dos serviços de
controle de acesso da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta  norma se aplica  no âmbito  da  Sede Compartilhada da Procuradoria  da República  e do
Trabalho no Município de São Mateus – ES.

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. PLANO DE CONTINGÊNCIA E MEDIDAS DE CONTROLE DE DANOS
3. DISPOSIÇÕES GERAIS

1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer o plano de contingência,  com medidas de controle de danos nos sistemas e
serviços essenciais e situações de emergência no edifício-sede da Sede Compartilhada.

2 PLANO DE CONTINGÊNCIA E MEDIDAS DE CONTROLE DE DANOS

2.1 SISTEMA ELÉTRICO
2.1.1 Todo  servidor  ou  terceirizado  deve  comunicar  imediatamente  ao Coordenador  do
respectivo ramo da Sede Compartilhada a falta ou flutuação de energia elétrica, ao tempo em
que providenciará o desligamento imediato de todos os equipamentos de sua sala.
2.1.2 Os Coordenadores dos ramos da Sede Compartilhada deverão proceder às seguintes
verificações:

a) o problema é restrito a somente uma sala ou área da unidade?
b) atinge toda a unidade e se circunscreve só a ela?
c) é detectado em todo o edifício?
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d) tem causa externa?
2.1.3 Caso o problema seja restrito a determinado pavimento/setor,  o  disjuntor  deve ser
imediatamente desligado.
2.1.4 A depender do caso, o setor de manutenção ou concessionária de energia elétrica
deverão ser imediatamente notificados, para a solução.
2.1.5 A concessionária  elétrica  local  é  a  EDP ESCELSA e  pode  ser  contatada  pelos
telefones 0800  721  0707  (24h) ou 0800  721  5671 (poder  público  –  horário  comercial).
Adicionalmente, pode ser contatado o atendimento comercial ao poder público no telefone
(27) 99961-9233.
2.1.6 Informar de imediato o número de identificação da instalação nº  0160560248 em
nome  do  Ministério  Público  do  Trabalho  –  17ª  Região,  CNPJ  26.989.715/0048-76.
Concomitantemente  deve  ser  enviado  à  EDP  ESCELSA  e-mail
(poderpublico.es@edpbr.com.br), o qual deverá ser juntado aos autos do Procedimento
Administrativo de acompanhamento do contrato de prestação de serviço de energia elétrica.

2.2 ÁGUA E ESGOTO
2.2.1 Para os casos de vazamento ou falta de água deverão ser adotados, guardadas as
especificidades, os mesmos procedimentos estabelecidos para a energia elétrica.
2.2.2 Caso o vazamento venha a ameaçar  materiais  ou documentos,  estes deverão ser
removidos para uma localidade segura.  Se ameaçar alguma parte da rede elétrica ou de
dados, os sistemas devem ser desligados.
2.2.3 O SAAE tem como objetivo apoiar as ações da Sede Compartilhada, no que se refere
ao controle,  de manutenção e suspensão de fornecimento  de água,  em casos de áreas
vitimadas por acidentes, áreas com avaliação de acidentes iminente.
2.2.4 A concessionária  de  água  e  esgoto  é  o SAAE.  Pode  ser  contatado por  meio  do
Telefone Geral do SAAE – 0800 723 1444 ou (27) 3313-1444, em especial para os períodos
noturnos, finais de semana e feriados. Excepcionalmente poderá ser acionado o Sr. Roberto
Bonifácio, responsável pela área técnica do SAAE, pelo telefone (27) 99894-5319.
2.2.5 Ao contatar  o SAAE o servidor/membro/terceirizado deverá informar  o número de
ligação/código do cliente nº  00570, em nome da PROCURADORIA REG. DO TRAB. DA
17ª REGIÃO, CNPJ 26.989.715/0048-76.

2.3 ALAGAMENTOS,  INUNDAÇÕES  E  DESLIZAMENTOS  DE  TERRA  –  CONTATOS  E
PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA
2.3.1 Telefone da Defesa Civil Municipal: 199 OU (27) 3763-1122.
2.3.2 Coordenador da Defesa Civil: Sra. Danubia dos Santos Henriques. Telefone: (27)
3763-1122; e-mail defesacivil@saomateus.es.gov.br e dcivilsm@gmail.com.
2.3.3 Telefones da Defesa Civil  Estadual:  (27) 3194-3652,  3194-3696; Celular  Plantão:
(27) 99975-2075.
2.3.4 Coordenadoria  Regional  de  Proteção  de  Defesa  Civil  de  São  Mateus:
Coordenador Maj BM Cristiano Sartório, (27) 3767-6050, (27) 98879-7812; Celular Plantão:
(27) 99621-8824.
2.3.5 Verificado que o alagamento/inundação dos pavimentos é inevitável, deve-se realizar
as seguintes ações:

a) Verificar o regular escoamento da água pelos ralos e vias de escoamento de água.
Caso obstruídas, proceder imediatamente com a desobstrução ou ligar para SAAE –
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Telefone  Geral  – 0800  723  1444,  (27)  3313-1444,  ou  Roberto Bonifácio  –  Área
Técnica - (27) 99894-5319;
b) Caso  a  ocorrência  seja  em  dia  útil  e  horário  de  regular  de  expediente,  os
servidores/membros deverão  desconectar  os  aparelhos elétricos  da corrente  elétrica
para evitar curto-circuito das tomadas;
c) Caso a  ocorrência  ocorra  no  período  noturno,  final  de  semana e  feriados,  os
vigilantes deverão desligar  o quadro geral  do  respectivo  setor afetado.  Em caso de
comprometimento  de  todo  o  prédio,  o  quadro  geral  do  Edifício-sede  deverá  ser
desligado, conforme orientação da Coordenação da Sede Compartilhada;
d) A Coordenação  da  Sede  Compartilhada,  sob  orientação  da  Coordenadoria  de
Informática,  é  responsável  pelo  desligamento  dos  servidores  de  rede  e  outros
equipamentos de informática;
e) Fechar todos os registros de água, conforme orientação da Coordenação da Sede
Compartilhada;
f) Retirar todo o lixo das áreas de inundação/alagamento e levar para áreas livres ou
não afetadas;
g) Não utilizar  equipamentos  que  estejam molhados  ou  em locais  inundados  em
razão do elevado risco de choque elétrico e curto-circuito;
h) Caso seja verificado que o alagamento e inundação na garagem seja inevitável, os
veículos  oficiais  deverão  ser  retirados  pelo  Agente  de  Segurança  Institucional.  Na
ausência destes, por servidor ou membro devidamente habilitado, com CNH válida, caso
se  sintam  capazes.  Em  último caso  e  na  ausência  de  servidores,  por  vigilante
patrimonial  devidamente  habilitado  e  os  respectivos  inspetores  (dia  e  noite),
devidamente  habilitados,  com  base  na  Cláusula 12ª,  item  12.4  do Contrato
Administrativo n. 02/2022 e,  do Termo de Referência do respectivo contrato, Anexo E,
item 1.15 do inciso I - descrição dos serviços e item 1.16 do inciso III - das atribuições
dos vigilantes.

2.4 REDE DE DADOS E TELECOMUNICAÇÕES
2.4.1 As medidas deste tópico serão objeto de documento específico a ser elaborada pela
Coordenadoria de Informática;
2.4.2 Vide Anexo VI – Normas de segurança em TI e comunicação eletrônica.

2.5 SEGURANÇA PATRIMONIAL
2.5.1 A ausência  de vigilantes ou problemas com a vigilância  deverão ser  comunicados
imediatamente à Coordenação da Sede Compartilhada e à Seção de Segurança Orgânica e
Transporte;
2.5.2 A  Sede  Compartilhada,  em  horários  ordinários  de  funcionamento,  não  poderá
funcionar sem a presença de ao menos um vigilante.

a) A Coordenação da Sede Compartilhada, mediante consulta à Chefia da Seção de
Segurança  Orgânica  da  PR/ES,  solicitará  ao  Procurador-Chefe  que  determine  a
suspensão imediata do atendimento ao público na Sede Compartilhada.

2.5.3 Em caso de  greve  de  vigilantes  podem por  parte  da Secretaria  Estadual  ser
adotadas as seguintes medidas:

a) Os Agentes de Segurança Institucional da PRES serão distribuídos em regime de
plantão de forma a manter a vigilância da Sede Compartilhada;
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b) A distribuição da escala de plantão e carga horária de cada servidor dependerá
das  características  que  impediram  a  presença  dos  vigilantes  (p.ex.  Greve  total  ou
parcial; fim do contrato sem a devida substituição);
c) Em se tratando de greve total, a portaria deverá ser trancada e o atendimento ao
público externo suspenso até a normalização do serviço de vigilância patrimonial. Um
cartaz deve ser afixado na portaria,  em local  visível,  informando sobre a suspensão
temporária por motivo de força maior;
d) O  recebimento  e  o  envio  de  materiais/mercadorias/patrimônios  deverão  ser
suspensos,  devendo  os  fornecedores  serem  devidamente  comunicados  acerca  da
suspensão temporária provocado por motivo de força maior; e
e) O recebimento e  o envio de materiais/patrimônios  deverá ser agendado com a
Coordenadoria da Sede Compartilhada.

2.5.4 A  prestadora  de  serviços  de  vigilância  patrimonial  é  a  SECURITY (Contrato
Administrativo  n.  02/2022),  podendo  ser  contatada  pelo  seguinte  número:  Supervisor –
disponível 24 h – Elias Ramos de Souza – (27) 99840-8623. 
2.5.5 O controle de acesso é realizado por meio de sistema de eletrônico próprio localizado
na entrada principal da Sede Compartilhada.
2.5.6  Em caso de inconsistência ou inoperância do sistema, o registro de acesso deve ser
feito da seguinte forma:

a) Anotação  provisória  em  livro  próprio  que  está  sob  a  responsabilidade  da
recepcionista;
b) Retirar cópia do documento de identificação e juntar ao livro próprio.
c) Comunicar  imediatamente  à  Coordenação  da  Sede  Compartilhada acerca  da
inconsistência ou inoperância;
d) A Coordenação da Sede Compartilhada abrirá chamado no SNP e encaminhará e-
mail  à Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação  da PRES (PRES-
CTIC@mpf.mp.br) para que providencie, com a urgência necessária, a devida correção
do sistema de acesso. Concomitante será realizada ligação para a Coordenadoria de
Informática; e
e) Retificado o problema, as recepcionistas deverão realizar a inserção,  no sistema
de acesso, dos dados registrados no livro próprio.

2.6 ATOS DE VANDALISMO E AMEAÇA DE INVASÃO AO EDIFÍCIO-SEDE
2.6.1 Em casos de vandalismo que configurem, em especial, reais possibilidades de invasão
do  edifício-sede  da  Sede  Compartilhada,  os órgãos  de  segurança  pública  devem  ser
acionados por meio do CIODES. Telefones do CIODES: 3636-9950 e 98802-0225. Caso
não obtenha sucesso nos telefones mencionados, ligar para o 190 imediatamente. 
2.6.2 Quando da realização da ligação para comunicar a real e iminente possibilidade de
invasão  ao  edifício-sede,  as  seguintes  informações  devem  ser  comunicadas  ao
atendente/policial: real  ameaça  de  invasão  por  vândalos  à Sede  Compartilhada  do
MPF/MPT em São Mateus.

2.7 INCÊNDIO
2.7.1 As medidas deste tópico serão objeto do Anexo X – Plano de combate  a incêndio e
evacuação das instalações.
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3 DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 Situações  emergenciais  não  previstas  neste  documento,  ou ocorridas  fora  do horário  de
expediente do Órgão, deverão ser diligenciadas junto aos seguintes servidores, na ordem
estabelecida:
3.1.1 Coordenador da PRM: Israel Luciano Pinto - (27) 99316-3439 / 99932-6120
3.1.2 Coordenador da PTM: Waldemir Luiz Duarte - (27) 99967-1872
3.1.3 Coordenador Substituto da PRM: Higor Hoffmann Araujo - (27) 99909-4255
3.1.4 Coordenador Substituto da PTM: Marcela Magalhães Scafuto - (61) 9918-0020
3.1.5 Procuradores da República:

i. Dr. Daniel Luz Martins de Carvalho - (27) 99312-4880
ii. Dra. Carolina Augusta da Rocha Rosado - (27) 99237-3451

3.1.6 Procuradores do Trabalho:
i. Dra. Iandra Salviano Araujo Schmitberger - (31) 8242-2295
ii. Dra. Fernanda Barreto Naves - (27) 99226-7428
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Número da Norma

ANEXO XII – Normas operacionais
para os vigilantes patrimoniais e

Procedimentos Operacionais Padrão

Folha
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ASSUNTO

Anexo XII – Normas Operacionais para os Vigilantes Patrimoniais e Procedimentos Operacionais
Padrão – RESERVADO

REFERÊNCIA NORMATIVA

I. Portaria PGR/MPF nº 12, de 22 de janeiro de 2013 – Dispõe sobre o Sistema de Controle de
Acesso às instalações da Procuradoria-Geral da República e dá outras providências.

II. Portaria  PGR/MPF  Nº  417/2013 –  Dispõe  sobre  o  Plano de  Segurança  Institucional  do
Ministério Público Federal.

III. Portaria SG/MPF nº 33, de 13 de janeiro de 2021 – Dispõe sobre o Plano de Segurança
Orgânica (PSO) da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

IV. Portaria MPF/ES nº 70, de 25 de fevereiro de 2016 – Institui o regulamento dos serviços de
controle de acesso da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

V. Portaria MPF/ES n.º 12, de 29 de janeiro de 2020 – Estabelece o horário de funcionamento e
de atendimento presencial ao público externo nas unidades do MPF/ES.

VI. Manual do Vigilante – Curso de Formação5;

CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta norma se aplica no âmbito da Procuradoria da República e do Trabalho no Município de São
Mateus – ES.

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
3. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. OBJETIVO

1.1 Disciplinar  os  Procedimentos  Operacionais  Padrões  –  POPs  do  serviço  de  segurança
patrimonial armada/desarmada na Sede Compartilhada da Procuradoria da República e do
Trabalho no Município de São Mateus – ES.

2 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

2.1 COMPOSIÇÃO
2.1.1 O serviço de segurança na Sede Compartilhada é composto por 2 postos de 44 h em
escala 5x2.

5 Disponível  em  <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-
do-vigilante/manual-do-vigilante>. Acesso em 30/08/2022.
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2.2 FINALIDADE DO POSTO
2.2.1 Os postos de segurança têm por finalidade garantir a incolumidade física dos usuários e
a integridade do patrimônio na Sede Compartilhada em congruência com as atividades da
Ilha de Monitoramento.

2.3 ATRIBUIÇÕES DOS VIGILANTES
2.3.1 São atribuições dos vigilantes:

a) comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável pelo Posto,
qualquer  anormalidade  verificada,  inclusive  de  ordem  funcional,  para  que  sejam
adotadas as providências necessárias;
b) manter afixado no Posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de
Polícia da Região,  do Corpo de Bombeiros,  dos responsáveis  pela administração da
instalação e outros de interesse, indicados para o melhor desempenho das atividades;
c) observar com rigor a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do
Posto,  adotando  as  medidas  de  segurança  conforme  orientação  recebida  da
Administração, bem como as que entender oportunas;
d) permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e
identificadas;
e) fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e
anotando a placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a estacionar seus carros
particulares na área interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados;
f) repassar  para  o(s)  vigilante(s)  que  está(ão)  assumindo  o  Posto,  quando  da
rendição,  todas  as  orientações  recebidas  e  em vigor,  bem como eventual  anomalia
observada nas instalações e suas imediações;
g) comunicar à área de segurança da Administração todo acontecimento entendido
como irregular e que possa vir a representar risco para o patrimônio da Administração;
h) colaborar com as Polícias Civil, Militar e Federal nas ocorrências de ordem policial
dentro  das  instalações  da  administração,  facilitando,  o  melhor  possível,  a  atuação
daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento;
i) controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos e pessoas após o término de
cada expediente  de trabalho,  feriados  e  finais  de semana,  anotando  em documento
próprio o nome, registro ou matrícula, cargo, órgão de lotação e tarefa a executar;
j) proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem
que estejam autorizados pela Administração ou responsável pela instalação;
k) comunicar  a  aglomeração  de  pessoas  junto  ao  Posto,  comunicando  o  fato  ao
responsável pela instalação e à segurança da Administração;
l) proibir toda e qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e imediações,
que implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações;
m) proibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de
servidores, de empregados ou de terceiros;
n) executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida da Administração,
verificando  as  dependências  das  instalações,  adotando  os  cuidados  e  providências
necessários para o perfeito desempenho das funções e manutenção da tranquilidade;
o) assumir diariamente o Posto, devidamente uniformizado;
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p) manter o(s) vigilante(s) no Posto, não devendo se afastar(em) de seus afazeres,
principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não
autorizados;
q) registrar e controlar, juntamente com a Administração, diariamente, a frequência e
a pontualidade de seu pessoal,  bem como as ocorrências  do Posto  em que estiver
prestando seus serviços;
r) cumprir programação dos serviços, a ser feita periodicamente pela Administração,
com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das
instalações, dos servidores e do público em geral.

2.4 COMPORTAMENTO
2.4.1 Manter sempre uma excelente postura no trabalho, como:

a) manter o corpo reto, ombros e braços para trás e cabeça erguida;
b) evitar cara fechada;
c) evitar gírias ou palavrões;
d) não cuspir, não fumar em público e não mastigar nada;
e) não gritar;
f) exercer as suas atividades com urbanidade, probidade e denodo;
g) utilizar, adequadamente, o uniforme autorizado, apenas em serviço;
h) portar a Carteira Nacional de Vigilante – CNV;
i) manter-se adstrito  ao local  sob vigilância,  observando-se as peculiaridades das
atividades de transporte de valores, escolta armada e segurança pessoal;
j) comunicar ao seu superior hierárquico quaisquer incidentes ocorridos no serviço,
assim como quaisquer irregularidades relativas ao equipamento que utiliza, em especial
quanto ao armamento, munições e colete balístico.

2.5 OPERAÇÃO
2.5.1 Para mais informações sobre procedimentos operacionais específicos e atuação em
situações emergenciais,  os vigilantes deverão recorrer aos seguintes anexos do Plano de
Segurança Orgânica:

a) Anexo I – Normas de controle de acesso às instalações;
b) Anexo II – Normas de controle de estacionamento;
c) Anexo III – Normas de segurança das instalações;
d) Anexo IV – Normas de segurança de documentos;
e) Anexo V – Normas de segurança de materiais;
f) Anexo X – Plano de combate a incêndio e evacuação das instalações; e
g) Anexo XI – Plano de contingência e controle de danos. 

3 DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 Os  casos  não  previstos  neste  e  em  demais  normas  deverão  ser  consultados  junto  à

coordenação da Sede Compartilhada e à Seção de Segurança Orgânica e Transportes.
3.2 O  colaborador  da  empresa  de  vigilância  armada  não  deverá,  sob  nenhum  argumento,

permanecer no posto de serviço, antes de realizar a rendição no início de sua jornada de
trabalho ou após ter sido rendido ao final de sua jornada de trabalho, por tempo superior
estabelecido por lei, que entre a entrada e saída no trabalho poderá ultrapassar 10 minutos
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diários, salvo por motivo de força maior e autorizado formalmente pelo superior hierárquico
mediante autorização prévia do Coordenador.

3.3 É  vedado  ao  servidor  ou  terceirizado  da  Unidade  do  Ministério  Público  Federal  efetuar
qualquer tipo de guarda ou cautela de qualquer tipo de armas, caso a unidade não disponha
de equipamentos e instalações adequadas para a segura acomodação dos objetos.

3.4 O Procedimento Operacional Padrão para acautelamento da arma do vigilante do posto de 44
h encontra-se pronto e foi normatizado por meio de Ordem de Serviço.

3.5 Fica terminantemente proibida a utilização de aparelhos eletrônicos, a exemplo de televisores
ou  computadores,  bem  como  a  leitura  de  livros,  jornais  e  revistas,  além  de  uso
desnecessário de telefones, mesmo celulares próprios, fumar ou participar de atividades
que não sejam próprias da segurança durante o expediente de trabalho, ou adotar qualquer
atitude  que denotem desatenção,  displicência  ou  desídia  para  com o trabalho,  conforme
procedimentos de segurança, evitando qualquer atitude surpresa indesejada, a exemplo de
invasões, furtos e danos.

3.6 O  descumprimento  do  Item  3.5  implicará  na  advertência  do  vigilante,  sendo  exigido  da
contratada a substituição do vigilante que for advertido por mais de duas vezes.

3.7 O  Agente  de  Segurança  Institucional,  com  o  auxílio  de  servidores  e  membros,  deverá
fiscalizar rigorosamente o cumprimento do item 3.5.

3.8 Os Procedimentos Operacionais  Padrões serão organizados e apresentados por  meio de
Ordem de Serviço, devidamente autorizados pelo Secretário Estadual.

3.9 As  Ordens  de  Serviço  que  envolvem  questões  operacionais  de  vigilância  e  segurança
institucional não poderão ter cópia feita  pela empresa de vigilância contratada e devem ser
registradas no Sistema Único como “RESERVADO”.
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