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INSTRUÇÃO NORMATIVA DA BIBLIOTECA CENTRAL N. 01/201 6 

 

 

Estabelece procedimentos para os 

serviços de portaria e vigilância da 

Biblioteca Central – BCE 

 

 

O DIRETOR DA BIBLIOTECA CENTRAL da Universidade de Brasília (BCE), no uso das 

atribuições conferidas pelo Art. 40 do Regimento Geral da UnB,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar as tarefas que implicam em segurança da 

BCE; especificar como deve ser o acesso de pessoas ao claviculário e às dependências 

da BCE; e detalhar a maneira como deve funcionar as portarias e atribuir as funções 

dos vigilantes, 

 

INSTRUI:  

 

CAPÍTULO I 

Da Hierarquia 

 

Art. 1º Os serviços terceirizados de portaria e vigilância da Biblioteca Central são 

coordenados pela Diretoria de Segurança e Coordenadoria de Proteção do Patrimônio 

(DISEG/CoPP) da Prefeitura do Campus da UnB, e na BCE são orientados e controlados 

pela chefia da Coordenadoria de Administração Predial e Patrimônio e Secretaria 

Administrativa. 

 

CAPÍTULO II 

Das Atribuições do serviço de portaria 
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Art. 2º São atribuições gerais dos funcionários designados para o serviço de portaria da 

BCE: 

I. Controle de entrada e saída de pessoas e de materiais; 

II. Zelar pela manutenção da ordem e disciplina em todos os recintos da BCE; 

III. Zelar pela preservação e conservação dos bens materiais; 

IV. Cumprir as determinações e recomendações emanadas da direção da BCE e da 

chefia da CoPP; 

V. Executar os serviços com zelo, mantendo atitudes corretas; 

VI. Registrar as informações pertinentes no livro ocorrências; 

VII. Tratar a todos com cordialidade, prestando as informações e serviços que 

forem necessários; 

VIII. Cumprir rigorosamente os horários estabelecidos pela escala de serviço; 

IX. Manter-se em seu posto de serviço durante seu turno, ausentando-se mediante 

substituição; 

X. Informar ao responsável imediato na BCE ou ao encarregado de turma, 

qualquer irregularidade verificada no seu posto ou área de serviço. 

 

Art. 3º São atribuições dos funcionários designados para o serviço de portaria da 

entrada principal da BCE: 

 

I. Controlar o acesso de pessoas à BCE, que deverá ser feito somente pela roleta 

central; 

II. Controlar a saída de pessoas da BCE que deverá ser feita somente pelas roletas 

laterais; 

III. Solicitar a todos os usuários a abertura de bolsas, mochilas, sacolas, pastas, 

pacotes etc. para visualização dos pertences. A revista deverá ser sempre 

visual. Quando julgar necessário, o vigilante deverá requisitar a retirada do 

material (sempre pelo próprio usuário), de dentro de bolsas, mochilas e outros, 

para a devida conferência; 
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IV. Verificar a situação de empréstimo, nos terminais de computador da portaria, 

de todo e qualquer material bibliográfico ou especial pertencentes à BCE 

(identificado com etiquetas e carimbos), quer esteja nas mãos do usuário, quer 

dentro de bolsas, pastas, sacolas, mochilas, pacotes etc., (sem exceções). Caso 

o alarme do portal soe, o vigilante deve solicitar ao usuário que retorne às Ilhas 

de Atendimento para que seja conferido o empréstimo e a desmagnetização. 

Persistindo o alarme, solicitar a retirada de equipamentos e objetos que 

possam soar o alarme. Não ignorar o alarme em hipótese alguma. 

V. Não permitir a saída de qualquer material permanente (bibliográfico, especial 

ou mobiliário e equipamentos) que pertençam ao patrimônio da BCE sem que 

estejam devidamente emprestados ou acompanhados de autorização expressa 

da Direção da BCE. 

 

Parágrafo único: Todos os materiais da BCE estão devidamente identificados 

(carimbos, etiquetas). Em caso de dúvida, o agente de portaria deverá consultar o 

responsável imediato ou algum bibliotecário. Constatada qualquer irregularidade, 

apreender o material, identificar o usuário e encaminhá-lo para a Coordenadoria de 

Atendimento ao Usuário ou, no caso de plantões ou período noturno, ao bibliotecário 

responsável. 

 

Art. 4º São atribuições dos responsáveis pelos postos de portaria da entrada de 

serviço da BCE: 

 

I. Abrir e fiscalizar o acesso pela entrada de serviço de acordo com o horário de 

funcionamento da BCE (segunda à sexta-feira de 7h à 0h e sábados, domingos e 

feriados de 8h às 18h). Deve haver bom senso para com os colaboradores que 

chegam antes da abertura da Biblioteca, porém, todo acesso justificado ao 

prédio fora do horário de funcionamento deverá ser acompanhado e registrado 

no livro de ocorrências; 
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II. Conservar em seu poder as chaves das portas principais e as da entrada de 

serviço do prédio; 

III. Não permitir o acesso ao claviculário a pessoas sem vínculo com o serviço de 

portaria, a menos por determinação expressa da Direção da BCE; 

IV. Não permitir a passagem de carrinhos pelo portal de segurança a fim de evitar 

danos ao mesmo; 

V. Abrir e fechar o portão de carga e descarga mediante solicitação; 

VI. Disponibilizar as chaves dos setores aos servidores ou encarregado de limpeza 

mediante anotação no livro próprio e exigir a assinatura do solicitante; 

VII. Dar baixa no livro próprio de retirada de chaves quando houver devolução; 

VIII. Não permitir o acesso de usuários da biblioteca pela entrada de serviço; 

IX. Permitir o acesso de pessoas que não pertençam ao quadro de colaboradores 

da BCE no caso de participantes de reuniões e eventos, mediante apresentação 

de documento de identificação e assinatura em livro próprio; 

X.  Verificar o porte do crachá pelos servidores da BCE, na falta, comunicar a 

Secretaria; 

XI. Por motivo de segurança, não é permitida a entrega de chaves de quaisquer 

sala do prédio da BCE fora do expediente normal, sem prévia autorização da 

Direção; 

VI. Solicitar a todos os usuários a abertura de bolsas, mochilas, sacolas, pastas, 

pacotes etc. para visualização dos pertences. A revista deverá ser sempre 

visual. Quando julgar necessário, o vigilante deverá requisitar a retirada do 

material (sempre pelo próprio usuário), de dentro de bolsas, mochilas e outros, 

para a devida conferência; 

XII. Verificar se o material bibliográfico ou especial que sai da BCE (com 

identificação) está devidamente emprestado. Caso o alarme do portal soe, o 

vigilante deve solicitar ao usuário que retorne ao setor de empréstimo para 

que seja conferido o empréstimo e a desmagnetização. Persistindo o alarme, 

solicitar a retirada de equipamentos e objetos que possam soar o alarme. Não 

ignorar o alarme em hipótese alguma; 
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VII. Não permitir a saída de qualquer material permanente (bibliográfico, especial 

ou mobiliário e equipamentos) que pertençam ao patrimônio da BCE sem que 

estejam devidamente emprestados ou acompanhados de autorização expressa 

da Direção da BCE. 

 

CAPÍTULO II 

Das Atribuições do serviço de vigilância 

 

Art. 5º São atribuições gerais dos funcionários designados para o serviço de vigilância 

da BCE: 

I. Realizar rondas internas e externas; 

II. Verificar qualquer irregularidade de conduta ou quanto ao patrimônio e 

informar à chefia na BCE e se necessário à Segurança do Campus; 

III. Zelar pela manutenção da ordem e disciplina em todos os recintos da BCE; 

IV. Zelar pela preservação e conservação dos bens materiais; 

V. Cumprir as determinações e recomendações emanadas da direção da BCE e da 

chefia da CoPP; 

VI. Executar os serviços com zelo, mantendo atitudes corretas; 

VII. Receber os itens achados e perdidos na BCE, manter registro dos mesmos e 

encaminhá-los ao CoPP; 

VIII. Registrar as informações pertinentes no livro ocorrências; 

IX. Tratar a todos com cordialidade, prestando as informações e serviços que 

forem necessários; 

X. Cumprir rigorosamente os horários estabelecidos pela escala de serviço; 

XI. Manter-se em seu posto de serviço durante seu turno, ausentando-se mediante 

substituição; 

XII. Informar ao responsável imediato na BCE ou ao encarregado de turma, 

qualquer irregularidade verificada no seu posto ou área de serviço. 
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Art. 6º Os casos omissos não previstos na presente instrução serão solucionados, de 

acordo com a competência, pela Direção da Biblioteca Central, na falta deste, pelo 

bibliotecário responsável pelos serviços da BCE. 

 

Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura, revogam-se 

as disposições anteriores. 

 

Brasília, 18 de fevereiro de 2016. 

 

[original assinado] 

Emir José Suaiden 

Diretor da BCE/UnB 


