
Da Divisão de Segurança Orgânica e Transporte
- DISOT -

Art. 10. A Divisão  de  Segurança  Orgânica  e  Transporte  da  PR/DF  possui  em  sua

estrutura a Seção de Transportes - SETRAN.

Art. 11. Compete ao Chefe da Divisão de Segurança Orgânica e Transporte:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas a sua área de atuação;

II - Realizar  reuniões  periódicas  para  ajustes  e  alinhamento  dos  procedimentos  da

Divisão;

III - Promover a capacitação e a motivação dos servidores de sua Divisão;

IV - Exercer o controle de frequência dos chefes dos setores vinculados à Divisão;

V - Gerir as questões administrativas da Divisão;

VI - Manter  o  Procurador-Chefe  e  o  Secretário  Estadual  informados  sobre  todas  e

quaisquer necessidades e ocorrências relevantes, referentes a todos os setores sobre sua

responsabilidade;

VII - Coordenar as ações decorrentes do planejamento estratégico relativas a setores da

Divisão;

VIII - Confeccionar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;

IX - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;

X - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Divisão; e

XI - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela

chefia imediata.

Art. 12. Compete à Divisão de Segurança Ogânica e Transporte: 

I - As atividades de segurança e transporte institucional;

II - Assessorar o Procurador-Chefe nas questões relativas à segurança institucional;

III - Elaborar, implementar e atualizar o Plano de Segurança Orgânica da PR/DF,

observando as orientações da Secretaria de Segurança Institucional;

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

Orgânica da  PR/DF, após  homologação pelo Secretário-Geral  do Ministério Público



Federal;

V - Executar  a atividade de assessoria técnica de segurança, bem  como auxiliar  a

Secretaria de Segurança Institucional, quando solicitado;

VI - Mapear os sistemas e serviços essenciais e situações de emergência e elaborar

planos e procedimentos que visem aumentar o nível de segurança da PR/DF;

VII - Compartilhar conhecimentos, dados e informações relacionadas a assuntos de

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

Institucional e a PR/DF;

VIII - Auxiliar a Secretaria  de  Segurança Institucional,  quando solicitado,  nas  atividades

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

do exercício das funções institucionais;

IX - Recepcionar e conduzir membros, autoridades, servidores e outras pessoas

relacionadas às  atividades  institucionais do Ministério Público Federal, quando

autorizado pela autoridade competente;

X - Transportar materiais e processos administrativos, judiciais e extrajudiciais com a

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

XI - Realizar diligências que envolvam a atividade de segurança institucional;

XII - Entregar notificações e intimações, para a localização de pessoas e

levantamento de informações;

XIII - Realizar a fiscalização dos contratos de segurança e bombeiro civil da PR/DF;

XIV - Realizar a fiscalização dos contratos de recepcionistas e telefonistas;

XV - Realizar a fiscalização do contrato de chaveiro;

XVI - Realizar a fiscalização do contrato do circuito fechado de televisão (CFTV);

XVII - Realizar a fiscalização do contrato de detector de metais;

XVIII - Realizar a fiscalização do contrato de raio-X;

XIX - Supervisionar os procedimentos de saída de materiais, equipamentos e volumes,

bem como o sistema de controle de acesso de visitantes na PR/DF;

XX - Vistoriar as instalações internas e externas da P R / D F, realizando rondas  e



inspeções inopinadas;

XXI - Manter atualizado o registro de controle de recebimento, entrega e

cadastramento dos  crachás  funcionais fornecidos  pela Secretaria de Segurança

Institucional, bem como o resgate do crachá por ocasião da saída da PR/DF;

XXII - Controlar o sistema de claviculário da PR/DF;

XXIII - Inspecionar, conduzir e registrar a movimentação e recolhimento de veículos

automotores; e

XXIV - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.
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