
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

PORTARIA Nº 230, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

Altera os arts. 3º, 4º, 6º, 10, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, da Portaria nº
58 de 31 de maio de 2012 e dá outras providências. 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS,

no  uso  das  atribuições  conferidas  pelo  art.  106  e  incisos  do  Regimento  Interno do  Ministério

Público Federal (aprovado pela Portaria PGR nº 591, de 20 de novembro de 2008) e tendo em vista

o disposto na Portaria PGR nº 734, de 03 dezembro de 203, resolve:

Art. 1º. Os arts. 3º, 4º, 6º, 10, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, da Portaria nº 58 de

31 de maio de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º. Os serviços de recepção das unidades do MPF/GO serão executados por

prestadores de serviço terceirizados, devidamente capacitados para a função, sob a supervisão de

servidor designado pela Administração.

   Art. 4º ….................. 

b) Secretário Estadual, Coordenadores e  integrantes da Unidade de Segurança, com

os respectivos números de telefones;

…................................... 

§ 1º. O funcionamento em dias não úteis  e fora do horário de funcionamento da

Unidade é classificado como excepcional e o acesso às dependências do prédio dar-se-á mediante

autorização escrita de Procurador da República, do Secretário Estadual ou de Coordenadores.

…................................... 

Art.  6º.  A entrada  e  a  saída  de  visitantes  nos  edifícios  do  MPF/GO  devem ser

realizadas  exclusivamente  pela  entrada  principal.  Excepcionalmente,  mediante  autorização  de

Procurador  da  República,  do  Secretário  Estadual  ou  de  Coordenadores,  o  acesso  de  terceiros

visitantes poderá ocorrer por outras vias de acesso.

….................................... 
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Art.  10.  O  portador  de  marca-passo  deve  dirigir-se  ao  serviço  de  recepção  e

apresentar documento comprobatório da sua condição para, então, poder adentrar às Unidades do

MPF/GO sem passar pelo detector de metais. Na ausência de documento pertinente, a entrada ficará

condicionada à autorização por servidor da Unidade de Segurança.

….................................... 

Art. 17. Os prestadores de serviços de forma continuada deverão utilizar, para entrada

e saída das dependências do edifício sede da PR/GO, o acesso à Guarita G-2 e se submeter ao portal

detector de metais.

…..................................... 

Art. 23. A saída de bens pertencentes ao patrimônio da PR/GO é permitida somente

mediante a apresentação de formulário próprio assinado pelo responsável do Setor de Patrimônio,

Suprimentos e Almoxarifado.

Art. 24. A saída de bens patrimoniais somente pode ser autorizada pelo Coordenador

de  Administração  ou,  na  ausência  deste,  pelo  Chefe  do  Setor  de  Patrimônio,  Suprimentos  e

Almoxarifado, mediante comunicação prévia à Unidade de Segurança.

Parágrafo único. Nas unidades localizadas nos Municípios, a autorização a que se

refere o caput será responsabilidade do  respectivo Coordenador.

…................................... 

Art. 26. Nos locais de entrada e saída e no interior das Unidades do MPF/GO, é

facultado ao serviço de vigilância inspecionar o conteúdo de volume portado por prestadores de

serviços  habituais  ou  eventuais  e  visitantes,  devendo,  caso  seja  necessário,  solicitar  o

acompanhamento  de  servidor  integrante  da  Unidade  de  Segurança,  ou  de  servidor  da  área

administrativa, nos casos das Procuradorias da República nos Municípios.

….................................... 

Art. 27. O acesso às garagens do subsolo A é restrito a veículos oficiais, a veículos

utilizados pelos Procuradores da República ou expressamente autorizados por estes.

Art. 28. O acesso aos estacionamentos internos e às garagens do edifício-sede da

PR/GO  é  restrito  a  veículos  cadastrados  e  identificados  por  adesivos  próprios  fornecidos  pela

administração.

§ 1º Não se aplica o disposto no  caput aos casos de utilização do estacionamento

interno, localizado na parte frontal do edifício.



§ 2º   O cadastramento  dos  veículos,  a  distribuição e o controle  dos  adesivos  de

identificação, assim como a atualização dos registros correspondentes são de responsabilidade da

Unidade de Segurança.   

Art. 29. …......................... 

II. no caso de pernoite de veículos particulares, a Unidade de Segurança  deverá ser

comunicada com antecedência.

Art.  30.  As  dúvidas  e  os  casos  omissos  nesta  Portaria  serão  resolvidos  pelo

Procurador-Chefe.

Art.  31.  Fica  o  Secretário  Estadual  autorizado  a  regulamentar  os  serviços

terceirizados, adequando as rotinas operacionais às disposições desta Portaria.”

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS
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