
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

PROCURADOR-CHEFE REGIONAL

PORTARIA PRR4 Nº 91, DE 16 DE SETEMBRO DE 2011.

O  PROCURADOR  REGIONAL  DA  REPÚBLICA,  CHEFE  DA

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO, no uso das atribuições

que lhe confere a Portaria PGR nº  591, de 20 de novembro de 2008, e a Portaria PGR nº 382,

de 13 de julho de 2011, RESOLVE:

Art.1º – Aprovar o Plano Geral de Segurança desta Procuradoria Regional da

República da 4ª Região, na forma do anexo à presente Portaria.

Art. 2º – O Chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região baixará

os atos que se fizerem necessários à operacionalização das normas constantes deste Plano.

Art. 3º – A  implantação deste Plano será realizada conforme cronograma a ser

divulgado.

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO CARLOS DE CARVALHO ROCHA

Publicada no BSMPF, Brasília, DF, p. 98-106, 2. quinzena set. 2011.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/7284/bsmpf_180911.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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GENERALIDADES

I REFERÊNCIAS

1. Lei Federal n° 6.514, de 22112/1977.
2. Lei Federal n° 10.826, de 22/12/2003.
3. Lei Estadual n° 10.987, de lÍ/0811997.
4. Decreto E tadual n° 37.3 80, de 28/0411997. .
5. Decreto Estadual n° 38.273 , de 09/0311 998. .
6. Portaria n° 3.214, de 08/0611978, do Mini tério do Trabalho e Emprego.
7. NBR n° 14.276, de 03/0211999, da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
8. Portaria n0064/E MBM/99, de 22/08/2000, do Estado Maior da Brigada Militar.
9. Portaria PGR n° 580, de) 711112010.
10. Portaria PGR n° 591, de 20111/2008.
11. Portaria PRR-43 n° 76, de )4/10/2009

11 FINALIDADES

1. Estabelecer ' normas de planejamento, execução, coordenação e controle das
atividades ' referentes a segurança pessoal e patrimonial da Procuradoria .Regional da
República da 43 Região - PRR-4a.

2. Definir normas de planejamento, inspeção, execução, organização e controle das
ações da Brigada de Incêndio da PRR-43

•

3. Atender às respectivas disposições legais.

111 GEN~RALIDADES

Em .consonância com a Portaria PGR n° 580/2010, este PLANO GERAL DE 
SEGURANÇA DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 43

' REGIÃO 
PGS/PRR-43

- estabelece normas, processos e procedimentos de segurança a _serem
implementados na PRR-4a

•

Compõem este Plano, além das orientações estabelecidas em seu corpo, diversos
- PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO - POP, que estabelecerão as ações e rotinas
a serem executadas para que se atinjam as finalidades e objetivos aqui fixad os.
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Para a elaboração dos demais POPs deve-se observar o POP do Plano de Gerenciamehto
de Riscos ' (Anexo 1 a este Plano) que estabelece as estratégias de segurança, as premissas
básicas, a análise e avaliação das ameaças e riscos e como gerenciá-los. . .

Este Plano' também enfoca a "Educação de Segurança", para que seja desenvolvida uma
mentalidade de que "Segurança nunca é demais", '

Educação de -Segurança
. 1 - A educação de segurança 'é o processopelo qual são apresentadas aos servidores as

normas e os procedimentos de segurança órgânica, sobre os cuidados quanto a documentos e'
.' assuntos sigilosos, segurança de pessoal, áreas,' instalações, equipamentos e nas

comunica.ções, com o objetivo de desenvolver e manter uma efetiva mentalidade de '
segurança, assim como de instruir o público interno para o seu fiel cumprimento.

i - 'A Educação de Segurança será efetivada através: .
a .- Orientação Inicial, sendo a Unidade Operacional de Segurança - UOSeg - a

responsável na Sede da Procuradoria, dirigidas aos novos servidores em exercício de cargo
e/ou função.

A orientação inicial será ministrada a todos os novos servidore~ antes do início efetivo
do desempenho de sua função, oportunidade em que se faz uma apresentação das medidas de
segurança orgânica adotadas no âmbito do Ministério Público Federal e da PRRAa

•

Ao final da respectiva apresentação, o servidor assinará um Termo de Compromisso, .:
por intermédio do qual"declarar-se-á ciente da necessária manutenção do sigilo de assuntos .
reservados, confidenciais ou secretos e dos procedimentos de segurança prescritos no Plano
Geral de Segurança e nas Normas do MPF, devendo cumpri-lo, fielmente, no exercício de
suas funções.

b - Orientação Específica, a cargo das chefias imediatas, que devem apresentar aos
servidores os procedimentos .âe Segurança Orgânica inerentes às funções -que irão
desempenhar. .

As chefias deverão; ao receber novos servidores, orientá-los quanto aos procedimentos
de Segurança Orgânica a serem observados no exercício da função, particularmente em
relação a salvaguarda dos assuntos sigilosos. .

c - Orientação Periódica, a cargo Divisão de Recursos Humanos, em conjunto com a
UOSeg, em periodicidade no mínimo anual, quando deverão abordar e discutir com os
servidores as medidas de Segurança Orgânica vigentes, a importância de seu cumprimento, as
possibilidades de vulnerabilidades da organização e o comportamento esperado dos servidores
no sentido de preveni-las.

d. '~ Orientação para familiares, efetuada através de palestras de sensibilização, por meio
das quais são ministradas noções básicas de segurança, incluindo aspectos da segurança
residencial, para os dependentes dos servidores, principalmente para as famílias daqueles que
ocupam cargos com maior graude sensibilidade.

A principal finalidade da orientação para familiares é aumentar o grau de motivação dos
servidores e gerar um efeito multiplicador do entendimento geral da importância de adotar
uma cultura de segurança.
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e. - Recursos Informativos, a cargo da ASCOM e da UOSeg, que desenvolverão as '
atividades 'utilizando cartazes, "folders", panfletos, "banners",adesivos e outros, com a
finalidade 'de incutire manter nos servidores uma mentalidade voltada para o cumprimento
das normas e dos procedimentos de segurança..

SERVIÇOS DE SEGURANÇA

1. Serviço ..de Segurança á. o conjunto de medidas, ações, normas e Procedimentos
Operacionais Padrão (POP) com a finalidade de promover a proteção pessoal e.patrimonial,

.1.1. Ao Serviço de Segurança compete o gerenciamento da área de segurança; orientada
no Plano Geral de Segurança e nas rotinas inerentes à atividade.

1.2. O Serviço de Segurança é atribuição exclusiva dos
compõem a .Unidade Operacional de Segurança - UQSeg
Administração, haver a assistência por serviços contratàdos. .

2. Compete àUOSeg: . .
2.1. Implementar, orientare coordenar as ações nas áreas de segurança das pessoas,

segurança na condução de veículos, segurança das instalações, segurança de equipamentos e
segurançade tecnologia da informação (aspectos fisicos); .

2.2. Elaborar e manter atualizado o Plano Geral de Segurança, objetivando à
implementação e ao aperfeiçoamento das estratégias de proteção da Procuradoria; .

2.3. Detectar riscos potenciais e apurar as causas originárias de incidentes ou quaisquer
outros eventos que afetem a segurança pessoal e patrimonial;

2.4. Fiscalizar as instalações e os equipamentos de segurança;
.2 .5. Propor, periodicamente,' a atualização, o treinamento e a especialização dos

servidores da área de segurança, bem como a educação e o treinamento dos demais servidores
lotados na Procuradoria;

2.6. 'Planejar e sugerir ações de segurança, assim como alterações na normatização
vigente, particularmente em relação aos POP;

2.7. 'Executar e coordenar as ' ações de segurança na ocorrência de situações anômalas,
como atentados, sabotagens, incêndios, emergências médicas, entradas não permitidas .etc.;

2.8. Orientar os coordenadores e chefes das divisões/unidades quanto aos procedimentos
necessários àsegurança.gerale dosrespectivos .locais de trabalho;

2.9. Promover e disseminar a cultura da segurança na Procuradoria;
2.10. Elaborar e manter atualizados registros de incidentes de segurança; como os de

acesso, incêndio, extravio e perda de objetos, entre outros; e.. I

2.11. Apresentar informes periódicos sobre a segurança das instalações,'da unidade
regional e do seu entorno. '
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I SE-RVIÇO DE VIGILÂNCIA

1. Serviço de Vigilância é o desempenho das atividades- destinadas à fiscalização e à
segurança nas áreas de acesso à Procuradoria, podendo ser utilizado pela Administração nas
demais dependências, por orientação da UOSeg'i' . ,

2. Os serviços de vigilância serão executados por empresa especializada, de acordo com
as orientações, normas e regulamentos de segurança da Procuradoria, bem como a legislação .
aplicável. ' .

. 3.. O~ serviços de vigilância serão executados de forma integrada com os serviços de
segurança.

4. Além das competências, obrigações e deveres dos vigilantes reguladas no
Procedimento Operacional Padrão da Vigilância - POP - (Anexo 2 a este Plano), compete à
Vigilância: .

. 4.1. Comunicar imediatamente ao responsável pela área de segurança qualquer
anormalidade ocorrida no desempenho de suas atividades; .

4.2. Controlar e registrar a entrada e a saída de servidores e de quaisquer veículos fora
do horário de expediente da Procuradoria;

4.3. Não permitir, fora do horário de funcionamento dos serviços, a não ser 'com
expressa e formal autorização da Administração:

4.3:1. A entrada de pessoas estranhas à Procuradoria;
4.3.2. A saída de qualquer material e equipamento sem o devido registro no livro de. ,

ocorrências da vigilância; e . .
, 4.3.3. A fixação de cartazes nas dependências externas e fachadas do prédio.

4.4. Registrar as ocorrências de seu turno' em formulário próprio;
4.5. Manter rigorosa inspeção nas dependências do prédio, sob coordenação e orientada

nos roteiros definidos pela UOSeg; · .
4.6. Vedar o acesso à Procuradoria de:

. 4.6.1. Pessoas fazendo uso de trajes incompatíveis com a austeridade do serviço
público,. tais como, shorts, bermudas, miniblusas, microssaias, camisas sem manga, roupas
transparentes e congêneres; .

. 4.6.2. Pessoas visivelmente embriagadas, sob efeito de psicotrópicos ou alteradas
mental ou emocionalmente;

4.6.3. Pessoas conduzindo animais, exceto o cão - guia pertencente a portador de
, deficiêricia visual comprovada; . ,

4.6.4. Vendedores, corretores, pedintes, entregadores, cobradores, agenciadores de
qualquer tipo de mercadoria, bem ou serviço; .

4.6.5. Pedestres não autorizados pelo acesso da g~ragem; e
4.6.6. Demais pessoas 'em situações ou condições análogas às anteriores.
4.7. A vigilância auxiliará quando necess ário:
4.7.1:Na ativação e desligamento dos sistemas elétrico e de refrigeração; e
4.7.2. Nos procedimentos relativos à Brigada de Incêndio..
4.8 Serão custodiados pela .equipe de vigilância, durante a permanência ,de seus
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proprietários nas respectivas dependências, as armas de fogo e quaisquer out!"os objetos que
apresentem ameaça à segurança. '

4.9. Serão objeto de monitoramento todos os atose manifestações nas dependências da
Procuradoria a fim de que seja garantida a rotina laboral. '

11 ,SERVIÇO DE PORTARIA

1. Os serviços de portaria compreendem a recepção, o controle e a fiscalização relativos
ao f1u~o de entrada e saída de pessoas' e materiais. ' .

1:1. Para a consecução eficiente desses serviços, a UOSeg, sob deliberação superior,
poderá se valer de dispositivos eletrônicos de segurança, como sensores e detectores de
metais.

2. Os serviços de portaria serão executados por servidores ou prestadores de serviços.
3. Além das competências, obrigações e deveres dos encarregados do serviço de portaria

'reguladas no Procedimento Operacional Padrão das Recepcionistas - POP - (Anexo 3 a este .
Plano), compete ao serviço de portaria:

3.1. Manter disponíveis e devidamente atualizadas na Portaria:
J.l .l'- Relação cadastral dos prestadores de serviços habituais;
3.1 .2. Catálogo Telefônico de' Porto Alegre e Grande Porto Alegre; e
3.1 .3. Guia de ruas de Porto Alegre. .
3.2 . Vedar o acesso à Procuradoria de:
3.2 .1. Pessoas fazendo uso de trajes incompatíveis com a austeridade do serviço

público, tais como, shorts, bermudas, miniblusas, microssaias, camisas sem manga, roupas
transparentes e congêneres;

. 3.2.2. Pessoas visivelmente embriagadas, sob efeito de psicotrópicos ou alteradas
mental ou emocionalmente;

3.2.3. Pessoas conduzindo animais, exceto o cão-guia pertencente a portador- de
deficiência visual comprovada; ,

3.2.4'. Vendedores, corretores, pedintes, entregadores, cobradores, agenciadores de
qualquer tipo de mercadoria, bem ou serviço; e

3.2.5. Demais pessoas em situações ou condições análogas as anteriores.
4. Serão 'custodiados pela equipe de vigilância, durante a permanência de seus

proprietários nas respectivas dependências, as annas de fogo e quaisquer outros objetos que
apresentem ameaça à segurança. .

5. Não ficarão sob guarda na Portaria, cabendo a UOSeg definir 'e administrar local
apropriado a custódia, os objetos referidos no item anterior, bem como todos os outros,
independentemente das respectivas naturezas;

6. Serão objeto de monitoramento todos 'os atos e manifestações nas dependênciasda
Procuradoria a fim de que seja garantida a rotina laboral. .

7. Observar-se-a quanto a entrada e saída de servidores:
7.1. No horário nonnal de expediente, será livre desde que devidamente identificados.
7.2. Fora do horário normal de expediente, igualmente nos casos de pennariência do

servidor ~a unidade de trabalho, haverá o registro na Portaria. .

7
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8. Além do que prescreve o Procedimento Operacional Padrão do Serviço de Controle
de Acesso - POP - (Anexo 4 a este Plano), ·proceder-se-á quanto à ent rada e à saída de
visitantes:

8.1. Naportaria, deverá ser solic itado ao ingressante:
8.1.1. Se portador de crachá de identificação, que o utilize de forma visível , acima da

linha da cintura.
8.1.2. Nos demais casos, que apresente documento oficial de identificação para fins de

registro e entrega de crachá provisório ou ~isitante .

8.1.3. O ingresso fora do horário de expediente será condicionado à autorização do setor
de destino erri contato telefônico.

. 8.2. Na saída, a recepção deverá:
8.2.1. Registrar ~ hora de saída a fim de completar o registro de informações sobre o

visitante. .' ,
8.2.2. Recolher os crachás de identificação tipo provisório ou visitante..
8.3. Quando da visita de auto ridades à Procuradoria, os responsáveis deverão comunicar

previamente a área de segurança para que esta, juntamente com a área de cerimonial, promova
as ações pert inentes à organização da seg urança. .

9. Entrada e saída de prestadores de serviços :
9.1. Os prestadores de serviços habituais deverão constar 'em lista cadastral

com preen çlendo nome, endereço, número de identidade e identificação da firma a que estão ·
vinculados, bem como utilizar crachá próprio, conforme previsto no POP do .S rviço de
Controle de Acesso.

9.2. O ingresso' de prestadore de serviços eventuais será previamente comunicado pela
unidade contratante à área de segurança.

9.2.1. Será especificado pela unidade contratante, ainda, a natureza dó serviço" período,
local, relação dos referidos profissionais, bem como o servidor que aco mpanhará a execu ção
dos serviços.. .

9.2.2. Os materiais e equipamentos dos prestadores de serviço serão objeto de inspeção
durante a permanência no Procuradoria.

1O. Observar-se-á quando da saída de material permanente o prescrito no Procedimento
Operacional Padrão de Controle da Entrada e Saída de Bens e Materiais - POP- (Anexo 5 a
este Plano). .

11. A Portaria não manterá sob guarda, em hipótese alguma, volumes ou objetos
particulares de qualquer natureza.

IH CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO

I TIPOS DE CRAClÍÁS

1. SERV!D9R - para uso por servidor.
2. ESTAGIARIO para uso por

profissionalizante.
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. .
3. _ PRESTADOR DE SERVIÇO PERMANENTE - para uso por empregado ou

preposto de entidade ou órgão conveniado, de empresa prestadora ou permissionária de
serviços nesta Procuradoria. .

4. - , MENÓR APRENDIZ - para ' uso de jovens integrantes do projeto menor
aprendiz do MPF.

5. VISITANTE - para uso pelas demais pessoas não especificadas, nos tipos
anteriores.

6. PROVISÓRIO - para uso temporário em caso de esquecimento, perda ou
extravio dos crachás relacionados nos antenores itens 1 a 4.

11 :OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

Além das contidas na Portaria PRR-4 3 n° 76/2009 e ' no Procedimento Operacional
Padrão do Serviço de Controle 'de Acesso :- POP - (Anexo 4 a este Plano), devem serem
observadas as seguintes prescrições: ' ' , '

1. O uso dos respectivos crachás de identificação, de modo visível e acima da linha da
cintura, é obrigatório quando do acesso, da circulação e ,da permanência nas dependências
desta Procuradoria. '

2. Aquele que não estiver portando o crachá de identificação pessoal deverá dirigir-se
, a Portaria para recebimento de um crachá provisório, o qual será devolvido ao sair da
Procuradoria. , ' ,

I 3. São dispensados douso de crachás os Procuradores Regionais da República,' bem , '
como, mediante prévia autorização do Procurador-Chefe, por solicitação de Membro da PRR
43 ou da Secretaria Regional, as autoridades públicas, também as comitivas oficiais, grupo de
visitantes ou outros participantes de solenidades especiais.

4. O portador de crachá ,é responsável por sua utilização, guarda e conservação.
4..1. À entidade ou Órgão Conveniado, empresa prestadora .ou permissionária de

.serviços compete controlar a devida utilização dos crachás de identificação de seus
empregados e prepostos.

5. A perda ou extravio do crachá deve ser comunicado imediatamente à Co~rdenadoria
Administrativae à Unidade Operacional de Segurança.

5.1. A perda dos crachás tipo servidor e estagiário, além da comunicação a que se refere
o item anterior, será informada, pelo responsável (Chefia Imediata), à Divisão de Recursos .
HUmanos. ' '

5.2. Até ser entregue a segunda via, o servidor, prestador de serviço ou estagiário
utilizará, diariamente, o crachá provisório, a ser fornecido pela área de segurança.

6..O usuário de crachá deve restituí-lo ao cessar o motivo de sua utilização.
6.,1. A exoneração, demissão, redistri buição, aposentadoria" posse em outro cargo ,

inacumulável ou outro motivo análogo, bem assim o término do contrato de estágio, obriga a
devolução do crachá de identificação à Divisão de ' Recursos Humanos, sob 'pena de
indenização do respectivo custo.

6~2 . A entidade ou Órgão Conveniado, a empresa contratada ou permissionária deverão
providenciar ' a devolução dos crachás de identificação ' sob sua responsabilidade quando

9
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ces 'arem as causa de util ização , cabendo à Coordenadoria de Administração exigi-los se
preCISO.

BRIGADA DE INCÊNDIO

Além das prescrições contidas no Procedimento Operacionais Padrão da Brigada de
Incêndio ..:.. POP (Anexo 6 a este Plano), deve-se ob ervar as seguintes orientações:

Os serviços de "Brigada de Incêndio" serão exec utados 24 horas, de forma integrada
com o disposto nas portarias que regulam o acesso a áreas sensíveis e demais instalações da
PRR 43

, por grupos compostos de brigadista permanentes e voluntários.
Os grupos de brigadistas devem ser organizados por' pessoas treinadas e capacitadas

para atuar na área de segurança contra incêndio, pânico e abandono da edificação. em caso de
sinistro, bem como desenvolver e manter uma mentalidadeprevencionista.

. .
OBJETIVOS GERAIS DA BRIGADA DE INCÊNDIO

Minimizar os efeito danosos ao patrimônio público em caso de incêndio;
Fornecer dados sobre orientação da popul ação fixa e flutuan te da PRR 43 para socorros
externos, como: CBMBM, Defesa Civil, BM, entre outros;
Con tribuir para a preservação davida e do patrimônio;
Melhorar as condições de segurançá contra incêndio;
Contribuir para que a população fixa tenha tranquilidade em seu ambiente de trabalho; .
Apl icar os dispositivos de segurança contra incê ndio existente nas instalações;
Defi nir pontos de encontros no momento da emergência;
Criar procedimentos em caso de incêndio, bem como out ras ameaças ;
Colaborar na definição do Plano de Abandono;
Distribuir funções e responsabilidades para os grupos de prevenção contra incêndio;
Criar procedimentos de escape para,a população fixa e flutuan te;
Promover campanhas de orientação, conscientizando a população interna da PRR-43

sobre os cuidados a serem observados para minimizar o risco de incêndio ede pânico
em caso de sinistro.

ATRIBUIÇÕES GERAIS DA BRIGADA DE INCÊNDIO. .

Atender, de imediato, .a qualquer chamado de emergência ou alarme de incêndio;
Combater princípios de incêndio; .
Conhecer todas as instalações do prédio e saídas de incêndio;
Conhecer os locais de alarmes de incêndio, dos sistemas preventivos, bem como os
princ ípios de funcionamento e operação dos mesmos: detetores de fumaça,
mangueiras, extintores manuais e 'mecanismos de detecçã e alarme;
Conhecer a localização dos alarmes, extintores, caixas de incêndio, válvulas de
governos/comandos', bem como a: ligação do conjunto de bombas de pressurização da
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rede de hidrantes.

QUADRO DE B~GADA ExisTENTE

O quadro de Brigadi stas é composto pelos Brigadístas Permanente e Brigadistas
Voluntários que estão assim divididos:

BRIGADISTAS PERMANENTES'

Vigilante-Bombeiro, Nível Básico -Masculino - 01 (um) posto diurno escala 12h x
36h.
Vigilante-Bombeiro, Nível Básico Feminino - O~ (um) posto diurno, escala de 8 horas.
Vigilante-Bombeiro, Nível Básico Masculino - 01 (um) posto noturno; escala 12h x
3611
Total: 03 (três) Brigadistas

BRIGADISTAS VOLUNTÁRIOS

São serv idores dos diversos setores e' gabinetes do edifício-sede, da ordem de Oí a 02
servidores por andar. Comporão a Brigada Voluntár ia, que auxiliará a população no abandono
da edificação da Procuradoria Regi nal da República da 4a Região em caso de sini stros ou
treinamentos.

SELEÇÃO PARA BRIGADISTAS VOLUNTÁRIOS

A indicação dos servidores ~e lec ionados para Integrar a Brigada de Incêndio deverá ser
feita criteriosamente, de modo que sejam aproveitados os que possuam aptidões e -controle
emocional. para .atuar em situações adversas, além de primar pelo de envolvimento da
mentalidade prevencionista. Deverão ser seleci onados dentro de cada área correspondente ao
setor que exerçam suas atividades funcionais e passar por um treinamento de prevenção
contra incêndio e pânico conforme legislação em vigor.

São considerados previamente habilitados, os possuidores do Certificado do
Treinamen-to de Prevenção e Combate a Incêndio (TPCI), ministrado por profissionais
habilitados e com reconhecimento do Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul. O
TPCI terá valid ade por 04 (quatro) anos.. .

SEGURANÇA FÍSICA DOS MATERIAIS E DAS INSTALAÇÕES

A Segurança Física dos Materiais e das Instalações compreende um conjunto de
medidas de segurança voltadas para proteger os materiais e as instalações pertencente ou em
uso .na PRR-4a

. . O material constitui-se em um ativo economicamente importante para a
Procuradoria além de poder conter dados e informações sensíveis e sigilosos de interesse de
atores antagônicos.
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Os materiais eas instàlações compreendem o patrimônio físico da PRR-4a
, estabelecido

em bens móveis e imóveis, que permite o adequado funcionamento da Procuradoria. Nas
medidas de guarda e proteção do material.estabelecidas no Procedimento Operacional Padrão
- POP - Plano de Segurança Física dos Materiais e das Instalações (Anexo 7 a este Plano),
devem ser incluídas as condições técnicas .adequadas e os procedimentos de segurança e
manutenção do material.

Incidentes de segurança envolvendo material devem. ser sempre observados sob a ótica
da intencional idade do fato. Cumpre Ievaptara situação e' as circunstâncias em que o fato
ocorreu, para esclarecimento a resjeito de ocorrência de sabotagem.

Os projetos de construção de áreas e instalações do MPF devem ser planejados,'
integrando o setor de engenharia com o setor de segurança, de maneira a reduzir deficiências
originadas , no projeto'. Dessa maneira, devem-se levar em consideração aspectos de
iluminação; locais de trânsito de pessoas e veículos (servidores, visitantes, prestadores de
serviço, entregadores); campos de visada para agentes de segurança; ocupação física de
espaços; manutenção de áreas e equipamentos;' cabeamento e instalação de equipamentos de
energia etecnologia da informação e delimitação de perímetros de segurança.

Além disso, os equipamentos de segurança para áreas e instalações devem ser
integrados à vigilância humana e a outros sistemas de segurança e de controles de acesso, a
fim de estabelecer a segurança de forma sistêmica.

SEGURANÇA DOS RECURSOS HUMANOS

A Segurança dos Recursos Humanos será obtida por intermédio de um conjunto de
medidas, estabelecidas na Port POR nr 580/2010 e nos Procedimentos Operacionais Padrão 
Plano de Proteção dos Membros e Servidores da PRR-4a (Anexo 8 a este Plano), destinadas a
proteger a integridade física dê Membros; servidores da PRR-4a, quando comprometida em
face do desempenho das Funções Institucionais.

Envolve a proteção realizada por servidores da Procuradoria ou a solicitação de
proteção disponibilizada por Órgãos de Segurança Pública (OSP) estaduais e federais.

Pela especificidade e circunstâncias do desempenho ' das Funções Institucionais, é ,
fundamental que os integrantes da PRR_41l

, em particular os Membros, desenvolvam uma
cultura de conscientização e sensibilização quanto às prováveis ameaças, estabelecendo
procedimentos de proteção e preservação de Sua integridade.

SEGURANÇA DASINFORMAÇÕES

A Segurança da Informação nos Meios de Tecnologia da Informação constitui um grupo
de medidas para salvaguardar a informação, a integridade dos sistemas e os Meios de '
Tecnologia da Informação da PRR_4a

• Engloba as áreas de Informática e Comunicações,
A informação é um dos bens mais valiosos de uma organização e, atualmente, grande

parte dela estará arrrl.aze~ada e será transmitida utilizando-se meios eletrônicos, em um
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ambiente extremamente complexo e baseado em senhas.
Além do que prescreve o Procedimento Operacional Padrão. Para o Uso dos Recursos de

TI (Anexo 9 a este plano}, deve-se observar os seguintes conceitos e medidas:

DAS AMEAÇAS À ~EGU,RANÇA DAS INFORMAÇÕES

OS sistemas de informação e redes de computadores das unidades da PRR-4a são
colocados à prova por diversos tipos de ameaças à segurança, incluindo fraudes eletrônicas,
espionagem e sabotagem. ' .

A dependência nos sistemas e serviços de informação significa que as organizações
· estão mais vulneráveis 'às ameaças de segurança. A interconexão de redes públicas e privadas
· e o compartilhamento de recursos de informação aumentam a dificuldade de .se controlar o

acesso. A tendência da computação estar distribuída dificulta a implementação de um controle
de acesso centralizado que seja realmente eficiente.

As principais ações hostis contra os sistemas informatizados que se podem identificar
são vírus, divulgação de senhas, invasores ("hackers" e ,congêneres), acessos indevidos.rações
de engenharia social, vazamentos e exploração de falhas na segurança física.

É frequente a busca adversa de informação mediante, um trabalho inicial de
interceptação, decorrendo, ainda, análises, simultâneas ou sucessivas, relacionadas com os .
meios de comunicações, com o fluxo de mensagens entre os correspondentes e com o

· conteúdo das mesmas. Em' suma, a busca adversa de conhecimento e/ou dado por meio das
comunicações exige, além da capacidade de interceptar, a competência para desenvolver a
análise de transmissão, a análise do tráfego e a criptoanálise. ..

Quando de posse de uma informação, resultante de uma ação de busca, o autor da
ameaça , irá utilizá-la, na . maioria das vezes, com a ' preocupação ·de não . revelar, ao
interceptado,qualquer indício sobrea fragilidade de seus meios de comunicações,

É 'por isso que, para fazer frente a essa ação adversa, são efetivadas as medidas de
proteção, no que se refere particularmente aos meios de comunicações e de processamento, ao
fluxo de mensagens e ao seu conteúdo, tudo corri o objetivo de garantir os princípios da

. Segurança da Informação.

DAS MEDIDAS GERAIS DE PROTEÇÃO AOS M~IOSDE TI

N,2, que se refere à Segurança da Informação nos Meios de TI, abusca de proteção de
dados e informações deve sempre privilegiar a utilização de tecnologias modernas e o U$O de
sistemas criptográficos na transmissão de dados e informações, inclusive nos meios de
comunicação por telefonia. Especial atenção deve . ser dada aos procedimentos de
armazenamento de dados (backup), o qual deve promover a segurança e disponibilidade da
informação. . _

É necessário que os acessos à informação e aos processos da PRR-4a sejam 'controlados
por meio dos requisitos de segurança, I~vando-se em consideração as políticas de autorização
e de difusão da informação preconizadas pelo MPF.

As regras de controle de acesso e de direitos para cada usuário ou grupo de usuários têm
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de estar claramente estabelecidos no documento da política de controle de acesso. '.
As Páginas Eletrônicas ("Home Pages") deverão observar as normas de segurança e as

previstas para a Rede Mundial. de.Computadores, e" hospedadas nos domínios da Procuradoria
Regional da República da 43 Região. ' .

Os computadores que estiverem conectados à Internet ou a outras redes com acesso
remoto não deverão conter assunto sigiloso ou de natureza sensível.

Toda a rede, conectada à Internet 00 não, deverá possuir ferramentas atualizadas,
. f . \

capazes de: ; _
- Identificare/ou dificultar o acesso de pessoas não credenciadas; e
- Rastrear e .emitir relatórios sobre os pontos vulneráveis que' poderão ser 'utilizados

como porta de entrada para a invasão nos -sistemas,
A pasta de acesso liberado, como a PÚBLICO·ou similar, normalmente disponível nas

redes; não deverá ser utilizada com arquivos que contenham informações sigilosas ou de
natureza sensível.

Toda informação corri classificação sigilo sa, que seja armazenada, processada ou
. trafegue ' por ambientes de rede de teleprocessamento, deve ser submetida a processos que

assegurem a sua integridade, ' considerando não só o grau de sigilo da informação, mas
também, a classificação, com base na importância circulante, daquele~ ambientes.

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE PESSOAL DA INFORMAÇÃO NOS MEIOS DE TI

As medidas de segurança de pessoal específicas para a Segurança da Informação nos
Meios de ' TI, além das previstas no Procedimento Operacional Padrão de Proteção dos
Membros e Servidores da PRR-43 sobre Segurança do Pessoal, são as seguintes: .

- As funções do pessoal de' Informática devem ser adequadamente' compartimentadas,
de forma a evitar ao operador o acesso a mais informações do que o exigido para .o
cumprimento de suas tarefas; .

- Deve ser atribuída urna senha pessoal a cada usuário do .sisterna de informática.
Recomendar o uso individual da referida senha e proibír a sua divulgação para outras pessoas;

- O sistema deve forçar a troca periódica da senha deis usuários; .
- Os usuários devem ser instruídos quanto aos parâmetros de segurança, sempre que

ocorrer troca de senha ou quando se julgar necessário;
- As mensagens recebidas de procedência desconhecida não deverão ser abertas,

principalmente as que contenham arquivos anexados; e
- Deve ser efetuado o credenciamento do pessoal das firmas de manutenção que prestam

serviços de assistência técnica aos sistemas da PRR-43
• .

PLANOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA

1. Compete à UOSeg o estudo, a elaboração,. o aperfeiçoamento, a proposição e a
i guarda dos planos especiais de segurança, como o Procedimento Operacional Padrão - POP

de Situações de Emergência e Abandono (Anexo 10 a este Plano) e o Planode Contingência e
de Auditoria de 'Segurança, baseados em diagnósticos de risco e vulnerabilidade das
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instalações e sistemas de Segurança.
. 2. Os planos especiais de Segurança serão apresentados .ern documentos específicos,

sendo que os Planos de Contigências e de Auditoria são decaráter reservado. Estes últimos,
portanto, rião serão amplamente divulgados senão às pessoas que objetivamente ' tenham de
concorrer à consecução dos mesmos.

2.1. Tanto o POP de Situações de Emergência e Abandono como os Planos de
Contingência e de Auditoria de Segurança devem apresentar. uma linguagem simples, clara e
objetiva. Devem, sempre que possível econveniente, exibir fluxos de procedimentos para as
circunstâncias especiais. -

2.2. Os Planos de Contingência e de Auditoria de Segurança a serem propostos, bem
comorespectivas alterações, serão submetidos ao Procurador-Chefe e aq Secretário Regional. .

2.3 . Serão disponibilizados na intranet informações básicas acerca dos procedimentos a
serem adotados se presenciada uma situação especial ou potencialmente especial. .

3. Compete à UOSeg o treinamento. iexecução, gerenciamento e demais atos relativos a .
plena efetivação dos planos emergenciais, observado - no que couber, rigorosamente - o .
disposto nos citados documentos.

3.1. As ações especiais de segurança não prescindirão, em hipótese alguma, das
corporações especializadas de segurança pública, como grupamentos anti-bombas, de '
operações especiais, Polícia Federal, etc.

I PLANO DE EMERGÊNCIA E ABANDONO

.1. O Procedimento Operacional Padrão de Situações de Emergência e Abandono
(Anexo 10 a este Plano), consiste num conjunto de normas de procedimentos, destinadas a
minimizar os efeitos de circunstâncias críticas que possam vir a ocorrer . em determinadas
áreas, possibilitando, assim , o gerenciamento otimizado dos recursos disponíveis.

2. O POP identificará os riscos e os cenários de incidentes para os riscos identificados,
definirá normas gerais de atuação, organizará os' meios de socorro e disporá acerca das
respectivas atribuições e responsabilidades.

.2.1. As normas de atuação "em circunstâncias críticas observarão rigorosamente as
limitações técnicas e individuais das pessoas envolvidas, cabendo à área de segurança instruí-
las a que restrinjam suas ações ao normatizado. .

3. Dentre as circunstâncias objeto de previsão, estarão as tentativas de atentados,
ingressos não-permitidos, incêndios, emergências médicas . .

4. Será observada, ainda, a disposição acerca de meios alternativos de comunicação e
'procedimentos de evacuação das instalações.
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11 PLANO DE CONTINGÊNCIA '

1. O Procedimento Operacional Padrão - Plano' de Contingência consíste num conjunto
de' normas de .procedimentos que visam à superação de eventos calamitosos ou sucessão de
eventos que c loquem em risco os processos fundamentais à consecução da prestação
jurisdicional. . .

2. O PO P identificará os sistema críticos da organização e as possíveis anormalidades
que possam impedir . a ple na. operação desses sistemas, bem como as medidas de
restabelecimento, ainda que parcial, da atividade produtiva.

3. Haverá disposição, ainda, acerca das atribuições preventivas e de superação dos
eventos crít icos para o Comitê de Crise a ser formado pelo Procurador-Chefe da PRR-4a, pelo
Secretário Regi onal, pelo Chefe de Gabinete do Procurador-Chefe, pelo Chefe da Unidade
Operacional de Segurança, pelo Chefe da ASCOM e, ao menos; por um integrante de cada
Coordenação/Divisão e de dois representantes do conjunto de Gabinetes.

DISPOSIÇÕES FINAIS

1. É dever de todos os integrantes da Procuradoria a comunicação imediata, à Secretaria .
Regional e à UOSeg, de quaisquer ocorrências que atentem contra as proibições dispostas
neste Plano Geral' de Segurança, bem como as. que rep resentem, ainda que po tencialmente,
risco ou vulnerabilidade à segurança. .

2. A UOSeg, em ocasiões especiais, poderá contar com '0 apoio dos agentes de
seg urança adicionais e/ou servidores lotados em Gabinetes, se anuírem os(as) respectivos(as)
Procuradorestas) ou Che fias.

3. Os casos omissos e as situações que se caracterizarem especiais em relação à
Segurança Pessoal e Patrimonial serão analisadas e 'deliberadas pelo Chefe da Procuradoria
Regional ou pelo Secretário Regional, no caso de ausência ocasional do primeiro.

4. Este Plano Geral de Segurança entra em vigor na data de sua publicação, revogando
se as disposições em contrário.

Anexos do Plano Geral de Segurança da PRR4:
1. . POP - Plano de Gerenciamento de Riscos
2:. POP - da Vigilância
3. POP - da Recepção
4. J?OP- do Serviço de Controle. de Acesso
5. POP - de Controle de Entrada eSaída de Bens Materiais no âmbito da PRR-4a

6. POP - da Brigada de Incêndio
7. POP - de Segurança Física -Material e sobre Risco das Instalações
8. POP - Plano de Proteção dos Membros e Servidores
9. POP- do Uso dos Recur os de Tecnologia da Informação
10. POP - de Situações de Emergência e Abandono
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