
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PORTARIA PR/AC Nº 56, DE 11 DE JULHO DE 2016.

Dispõe  sobre  o  uso  do  estacionamento  da
Procuradoria  da  República  no  Acre  e  dá
outras providências.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE, no
uso da atribuição conferida pelo art. 33, inciso I, do Regimento Interno Administrativo do
Ministério  Público Federal,  aprovado pela  Portaria  PGR nº  382, de 05 de maio de 2015,
RESOLVE:

Art. 1º O controle de acesso, circulação e permanência de veículos no estacionamento
da Procuradoria da República no Acre – PR/AC passa a ser regulado por esta Portaria.

Art. 2º As vagas do estacionamento da PR/AC são destinadas à guarda da frota oficial
e  ao  estacionamento  de  veículos  de  membros,  servidores  e  visitantes  nos  termos  desta
Portaria, conforme o Anexo I desta Portaria.

§ 1º Os veículos oficiais deverão estacionar agrupados nas áreas e espaços designados
e identificados com a expressão “VEÍCULO OFICIAL”, pintados na cor branca.

§ 2º As vagas destinadas aos veículos oficiais não poderão ser utilizadas por veículos
particulares.

§ 3º Não será permitido o estacionamento de veículos fora das vagas demarcadas no
estacionamento.

Art.  3º  Compete  à  Seção  de  Segurança  Orgânica  e  Transporte  –  SESOT,  setor
vinculado à Secretaria Estadual da PR/AC, exercer o controle de acesso ao estacionamento da
PR/AC.

Art. 4º O acesso ao estacionamento somente será permitido aos veículos cadastrados e
com a devida credencial em local visível no para-brisa dianteiro do veículo, ressalvados os
casos previstos nesta Portaria.

§ 1º Cada membro ou servidor lotado na PR/AC terá direito a somente uma credencial
de acesso na qual poderá cadastrar até três veículos.

§ 2º Poderão ser cadastrados dois ou mais servidores para o mesmo veículo, hipótese
em que será fornecida apenas uma credencial.

§ 3º A credencial de acesso é pessoal e intransferível, sendo vedado o seu uso para
liberação de acesso a terceiros, inclusive prepostos ou familiares.

§ 4º  A credencial  de acesso será fornecida pela  SESOT mediante apresentação do
documento original do veículo, acompanhado de cópia que ficará retida.

Art. 5º Além das vagas para veículos oficiais, o estacionamento da PR/AC conta com
vagas reservadas, rotativas e rotativas especiais, que serão utilizadas mediante credenciais de
acesso de acordo com a seguinte convenção:

I  –  vagas  pintadas  na  cor  vermelha  e  identificadas  com o termo “RESERVADO”
destinam-se ao uso exclusivo de membros;
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II  –  vagas  pintadas  na  cor  amarela  e  identificadas  com o  termo  “RESERVADO”
destinam-se  ao  uso  exclusivo  dos  servidores  titulares  da  Secretaria  Estadual,  das
Coordenadorias e da Chefia de Gabinete;

III – vagas rotativas sem pintura são destinadas ao demais servidores;

IV – vagas rotativas especiais pintadas com o simbolo internacional de acesso para
pessoas com deficiência e com as inscrições horizontal IDOSO são destinadas aos membros e
servidores com deficiência ou idosos.

V – vagas rotativas especiais pintadas com a cor azul e identificadas com o termo
“VISITANTE OFICIAL” destinam-se à  guarda transitória  de veículos  de outros  órgãos  a
serviço na PR/AC;

VI – vagas rotativas especiais pintadas com a cor azul e identificadas com o termo
“VISITANTE”  e  “IDOSO  VISITANTE”  destinam-se  à  guarda  transitória  de  veículos  de
pessoas em visita à Unidade.

§  1º  Estando  ocupadas  todas  as  vagas  de  visitantes,  poderão  ser  utilizadas
temporariamente  as  vagas  rotativas  destinadas  aos  demais  servidores,  caso  estejam
desocupadas.

§ 2º Em caso de descumprimento do especificado neste artigo, a SESOT notificará o
servidor  para que proceda a  imediata  retirada do veículo e,  no caso de não atendimento,
poderá desencadear as medidas administrativas cabíveis.

Art.  6º As vagas reservadas de que trata o inciso II do artigo anterior poderão ser
utilizadas pelos servidores substitutos, quando no exercício da titularidade, restrito ao tempo
da substituição.

Art. 7º Os veículos oficiais da PR/AC, devidamente identificados, estão dispensados
do uso de credenciais de acesso ao estacionamento.

Art. 8º Os veículos de propriedade das pessoas com deficiência e dos idosos deverão
portar credencial legal expedida pelo DETRAN, identificando a respectiva situação.

Art. 9º As visitas oficiais agendadas para os gabinetes dos procuradores deverão ser
comunicadas à SESOT para efeito de controle de acesso e reserva de vaga para a autoridade,
se necessário.

Art. 10 Compete ao usuário, durante o ingresso e deslocamento no estacionamento, a
obrigação de trafegar no sentido da via, observar a velocidade máxima de 20 km/h e cumprir
as demais normas de trânsito aplicáveis (acionar a sinalização, evitar freadas ou acelerações
bruscas etc.).

§ 1º A PR/AC não se responsabiliza pelo trancamento dos veículos, bem como por
danos que possam ocorrer em razão da incorreta utilização do estacionamento.

§ 2º É vedado o conserto de veículos no estacionamento, ressalvadas as situações de
emergência.

Art.  11 No caso de solenidades,  eventos ou realização de obras,  o estacionamento
poderá ser interditado, parcial ou totalmente, pela SESOT.
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Art. 12 É vedado o uso do estacionamento para pernoite e permanência de qualquer
veículo particular, fora do horário compreendido entre 8h e 20h, exceto nos casos de viagem a
serviço, necessidade do serviço ou com autorização do Procurador-Chefe.

Art. 13 Em caso de desligamento do vínculo funcional do usuário com a PR/AC ou em
caso de exoneração ou dispensa do cargo em comissão,  faz-se obrigatória  a  devolução à
SESOT da credencial da garagem, no prazo de cinco dias contados da publicação do ato.

Art.  14  Aplicam-se  as  disposições  desta  Portaria,  no  que  couber,  às  motos,  que
disporão de local específico para sua guarda, conforme Anexo I.

Art. 15 Compete ao Secretário Estadual da PR/AC dirimir as dúvidas suscitadas na
aplicação do disposto nesta Portaria, sendo os casos omissos decididos pelo Procurador-Chefe
da PR/AC.

Art.  16  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as
disposições em contrário.
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