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Portaria nº 46, de 14 de abril de 2011. 
 

Institui o Sistema de Transporte Ecológico – EcoTransporte, da PRR 

– 1a Região. 

 

O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 
1ª REGIÃO, no uso das atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009, e tendo em vista 
os termos da Portaria PGR nº 453, de 15 de setembro de 2010, RESOLVE: 

Art. 1º. Instituir o Sistema de Transporte Ecológico – EcoTransporte, no âmbito da PRR – 1a Região.  
Art. 2º. O EcoTransporte é destinado ao uso exclusivo dos servidores e estagiários lotados na PRR – 1a 

Região.  
§1º. Mediante autorização especial emitida pelo Secretário Regional da PRR – 1a Região, o 

EcoTransporte pode ser utilizado por usuários não enquadrados no caput deste artigo. 
§2º. Para utilização do EcoTransporte, o usuário deve apresentar identificação funcional ou a 

autorização especial prevista no parágrafo anterior. 
Art. 3º. O EcoTransporte destina-se ao transporte dos usuários de que trata o artigo 2º desta Portaria, no 

percurso entre a Rodoviária de Brasília e as instalações da PRR – 1a Região, e vice-versa. 
Parágrafo único. Os servidores e estagiários interessados na utilização do EcoTransporte devem 

cadastrar-se perante a Seção de Transporte, informando os horários previstos de utilização do Sistema em formulário próprio. 
Art. 4º. O EcoTransporte deve ser implementado por esta PRR – 1a Região, utilizando veículos 

integrantes de sua frota ou veículos de terceiros, neste caso, contratados mediante procedimento especifico previsto em lei. 
Art. 5º. Compete à Seção de Transporte, auxiliada pelas Assessorias de Integração de Gestão 

Socioambiental, planejar e executar o EcoTransporte, devendo: 
I – formular as escalas e os itinerários de funcionamento do EcoTransporte, podendo criar ou suprimir 

viagens, conforme a necessidade e o volume de usuários; e 
II – elaborar relatórios informando o número de viagens diárias e o número de usuários por viagem, 

com o objetivo de verificar a eficiência do EcoTransporte. 
Art. 6º. É vedado: 
I – alteração de itinerário; 
II – mudança de horário de saída, sem aviso prévio de 48 (quarenta e oito) horas; e 
III – viagem de passageiros em pé. 
Art. 7º. Fica proibida a utilização do EcoTransporte: 
I – em atividade de caráter particular; 
II – no transporte de familiares; e 
III – no transporte de pessoas não previstas no artigo 2º desta Portaria, salvo se autorizadas na forma do 

§1º do mesmo artigo. 
Art. 8º A empresa contratada para operar o EcoTransporte deve observar a legislação de regência sobre 

transporte de pessoas, responsabilizando-se por eventuais danos causados aos usuários do EcoTransporte e a terceiros. 
Art. 9º. A utilização do EcoTransporte está limitada aos horários e capacidade máxima de lotação 

prevista em ato específico do Secretário Regional da PRR – 1a Região, sendo que o esgotamento da capacidade não exime o 
usuário do cumprimento do horário de trabalho, na forma fixada em regulamento. 

Art. 10. Em razão da implementação do EcoTransporte, não será concedido Auxílio-Transporte aos 
servidores e estagiários referente ao percurso servido pelo referido Sistema. 

Parágrafo único. Durante o período de implantação do Sistema - Projeto Piloto, a ser definido por ato do 
Secretário Regional da PRR – 1a Região, o Auxílio-Transporte somente deve ser descontado dos servidores e estagiários que 
fizerem uso efetivo do transporte. 

Art. 11. Cabe ao Secretário Regional da PRR – 1a Região dirimir as dúvidas suscitadas na aplicação do 
disposto nesta Portaria, sendo os casos omissos decididos pelo Procurador-Chefe Regional. 

Art. 12º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Portaria nº 47, de 14 de abril de 2011. 
 

Regulamenta os critérios que definem a lotação dos estagiários de 

nível superior do curso de Direito, na PRR – 1ª Região. 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, 

no uso das atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009, e tendo em vista o disposto na 
Portaria PGR/MPU nº 378, de 09 de agosto de 2010, alterada pela Portaria PGR/MPU nº 576, de 12 de novembro de 2010, 


