
M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O  F E D E R A L
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 258, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a  Portaria nº 15, de 26 de janeiro de 2017, que disciplina o
acesso de pessoas, objetos e veículos nas dependências dos edifícios
sede  e  anexo  do  Ministério  Público  Federal  no  Amazonas,  das
Procuradorias  da  República  nos  Municípios,  consolida  normas
vigentes na PRAM e dá outras providências.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO

AMAZONAS, no uso de suas atribuições conferidas pelo Regimento Interno Administrativo

do Ministério Público Federal, Resolve:

Art. 1º Alterar a redação do art. 9º da Portaria nº 15, de 26 de janeiro de 2017,

que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 9º Os objetos, acessórios, equipamentos e afins portados por pessoas que

ingressam ou saem das dependências da PR/AM poderão ser inspecionados pelo serviço de

vigilância, para fins de controle da entrada e saída de bens públicos.

Parágrafo  único.  Em  circunstâncias  excepcionais,  inclusive  para  fins  de

controle da entrada e saída de bens públicos ou de bens particulares subtraídos, o serviço de

vigilância poderá realizar revista em volumes transportados por quaisquer pessoas que deixam

as dependências da PR/AM (salvo as que se enquadram em hipóteses legais impeditivas), em

consonância com as orientações de revista pessoal do Procedimento Operacional Padrão do

Plano de Segurança Orgânica da PR/AM.”

Art. 2º Acrescentar o § 3º, ao art. 24, da  Portaria nº 15, de 26 de janeiro de

2017, nos seguintes termos:

“§ 3º Aplica-se, no que couber, o parágrafo único do art. 9º desta Portaria.”

Art. 3º Concomitante à publicação desta Portaria fica ordenada a republicação

da versão consolidada da  Portaria n.    15  /2017, com as alterações promovidas pela presente,

para amplo conhecimento de membros e servidores do MPF no Amazonas, nos termos do

ANEXO I da presente portaria.
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Art. 4º Cientifique-se, cumpra-se, publique-se.

EDMILSON DA COSTA BARREIROS JÚNIOR

Este texto não substitui o publicado no   DMPF-e, Brasília, DF,   21   dez. 2017. Caderno 
Administrativo, p.   2  1  .

ANEXO I

PORTARIA Nº 15, DE 26 DE JANEIRO DE 2017

Disciplina o acesso de pessoas, objetos e veículos nas dependências
dos  edifícios  sede  e  anexo  do  Ministério  Público  Federal  no
Amazonas, das Procuradorias da República nos Municípios, consolida
normas  vigentes  na  PRAM  e  dá  outras  providências.  (versão
consolidada com alterações promovidas pela Portaria n. 258, de 20 de
dezembro de 2017).

O  PROCURADOR-CHEFE  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO

AMAZONAS, no uso de suas atribuições conferidas pelo Regimento Interno Administrativo

do Ministério Público Federal,

Considerando o disposto nas Portarias ns. 040, de 31 de março de 2009, 043,

de 07 de abril de 2009 e 024, de 22 de abril de 2010, que tratam do uso dos estacionamentos

da PR/AM, aproveitando-se as normas hoje em vigor;

Considerando  o  regramento  estabelecido  pela  ORDEM  DE  SERVIÇO  N.

013/2012/GABPC/PR/AM, de 24 de setembro de 2012, que dispõe sobre a necessidade de

autorização do Procurador-Chefe para cumprimento de jornada de trabalho excepcional em

finais de semanas e feriados na PR/AM e nas PRM´s a ela vinculadas, com aproveitamento

em especial dos anexos I e II;

Considerando o envio do Plano de Segurança Orgânica da PR/AM à Secretaria-

Geral  da  PG  por  intermédio  do  OFÍCIO  N.  476/2012/GABPC/PR/AM  (PR-AM-

00022437/2012), que não chegou a ser publicado nem analisado pelas áreas competentes da

PGR;

Considerando,  por  fim,  a  necessidade  de  consolidar  regras,  constantes  da

Portaria  PRAM  080/2008,  de  entrada  e  saída  de  veículos  conduzidos  por  Portadores  de

Necessidades Especiais, garantindo a isonomia para com gestantes e idosos; o entendimento

vigente fora consolidado no parecer ASSJUR / PR / AM N. 036/2014, aprovado pela gestão
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anterior, com a ementa: “DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANISTÍCO. VIABILIDADE

DE  DISPOR  DE  VAGAS  PREFERÊNCIAS  DENTRO  DAS  INSTALAÇÕES  DA

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO  AMAZONAS.  FUNDAMENTO  LEGAL LEI

FEDERAL N.º 10.741/2003 e 10.098/2000 LEI MUNICIPAL N.º 879/2005, DECRETO N.º

5.296/2004,  RESOLUÇÕES  DO  CONTRAN  303  E  304  DE  DEZEMBRO  DE  2008.

POSSIBILIDADE DEFERIMENTO.” Resolve dispor o seguinte:

CAPÍTULO I – Normas Gerais

Art. 1º. Disciplinar o acesso de pessoas, veículos e a entrada e saída de objetos

nas dependências dos edifícios do Ministério Público Federal no Amazonas.

Art.  2º.  O  crachá  de  identificação  é  de  uso  obrigatório  para  servidores,

estagiários,  adolescentes  aprendizes,  prestadores  de  serviço,  contínuos  e  eventuais

(terceirizados), e visitantes, devendo ser portado acima da cintura e em local visível, durante

todo o expediente, nas instalações das Unidades do MPF/AM.

Parágrafo  Único.  Os crachás  utilizados  atenderão  aos  padrões  estabelecidos

pela Secretaria de Segurança Institucional. 

Art. 3º. Os serviços de recepção das Unidades do MPF/AM serão executados

por prestadores de serviço terceirizados, devidamente capacitados para a função.

Art. 4º. A recepção deve possuir, devidamente atualizadas, as relações de:

I – Procuradores da República lotados no Amazonas;

II – Secretário Estadual, Coordenadores e integrantes da Seção de Segurança

Orgânica e Transporte, com os respectivos números de telefones;

III – Servidores e estagiários, com a informação das respectivas unidades de

lotação;

IV – Servidores plantonistas e o número dos respectivos telefones;

V – prestadores de serviços habituais;

VI – serviços de pronto-socorro, da unidade do corpo de bombeiros, da polícia

civil e da polícia militar mais próximas, com os respectivos números de telefones.

Art.  5º.  O controle  de  acesso  de  pessoas  e  objetos  por  elas  conduzidos  às

dependências da PR/AM e prédios a ela vinculados será feito por meio de mais de um dos

equipamentos a seguir:

I – pórticos detectores de metais;

II – catracas; 

III – porta-giratória ou similar;

IV – equipamentos de raio-x.



§1º Os portadores de marca-passo não serão submetidos ao detector de metais,

entretanto,  deverão  apresentar  documentação  que  identifique  sua  situação  e,  quando

necessário, sujeitar-se-ão a outros meios de vistoria.

§2º O portador de necessidades especiais terá o seu acesso facilitado, podendo,

nesse caso, a realização de inspeção pessoal ser feita por meio de detector de metal de uso

manual.

§3º  Aquele  cuja  passagem pelo  pórtico  detector  de  metal  acionar  o  alarme

acima da regulagem mínima programada deverá apresentar o objeto que esteja causando o

acionamento ao vigilante responsável pela segurança e novamente passar pelo dispositivo.

§4º  Se  o  objeto  que  disparar  o  alarme  não  oferecer  risco  à  segurança  das

pessoas  e  instalações,  será  imediatamente  devolvido,  caso  contrário,  será  retido  mediante

contrarrecibo pelo vigilante responsável pela segurança e restituído somente na saída do seu

portador.

§5º Quando detectada pelos agentes de segurança a presença de artefatos ou

substâncias explosivas, a área deverá ser imediatamente isolada e a unidade antibombas da

Polícia Federal ou da Polícia Militar do Amazonas deverá ser acionada.

§6º Identificado o armamento de qualquer espécie, tanto pelo equipamento de

raios x quanto pelos detectores de metais, os portadores especificados no art. 11, incisos I a

VIII, desta Portaria, deverão apresentar, para o devido registro, porte de arma ou condição que

o autorize.

§7º Os servidores e terceirizados da área de segurança podem impedir o acesso

às  dependências  da  PR/AM  de  pessoas  que,  sob  qualquer  argumento,  se  considerem

desobrigadas de cumprir as medidas de segurança dispostas nesta Portaria.

Art.  6º.  Os  visitantes  e  os  profissionais  de  serviço  de  entrega  de  qualquer

natureza  poderão  ter  acesso  permitido  somente  após  vistoria  pela  segurança  e  mediante

consulta ao local de destino, realizada pela recepção.

Parágrafo Único. Os vistantes poderão utilizar a biblioteca no período de 8 às

16 horas.

Art. 7º Em dias não úteis e fora do horário de expediente, o ingresso na PR/AM

será permitido:

I – a servidores em cumprimento de plantão ordinário, previamente estipulado

por Portaria expedida pela Unidade e/ou em cumprimento de escala de plantão eleitoral;

II  –  ao  chefe  de  gabinete,  Assessor  de  Comunicação  Social  e  Assessor  de

Pesquisa e Análise, ao secretário estadual, coordenadores e chefe de Divisional, de Seções e

do Plan-Assiste.



III – a servidores que tiverem autorização prévia do chefe imediato e da chefia

da Unidade, mediante preenchimento de formulário constante do anexo da presente portaria;

IV – aos empregados de empresas contratadas, devidamente acompanhados por

servidor, após comunicação previa e formal da SESOT pela área responsável, com indicação

de nome, da matrícula ou do número da carteira de identidade e do tipo de serviço a ser

executado, bem como do local, da data e do tempo previsto de permanência.

V – a estagiários, somente mediante acompanhamento de servidor ou Membro

do MPF.

§1º  Na hipótese  do  inciso  II,  os  servidores  ficam obrigados  a  justificar  ao

Procurador-Chefe,  via  formulário  constante  dos  anexos  da  presente  Portaria,  a  ser

encaminhado  no  primeiro  dia  útil  subsequente,  com  os  motivos  do  comparecimento  ao

serviço,  para  homologação  ou  não  das  horas  trabalhadas  e  da  efetiva  necessidade  de

comparecimento excepcional.

§2º O encaminhamento do formulário para o Gabinete do Procurador-Chefe

deve  ser  feito  com uma  antecedência  mínima  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  da  data  da

prestação do serviço, por meio físico, aos servidores lotados na PR/AM e, por meio eletrônico

(PRAM-  g  ab  p  roc  c  hefe@mpf.mp.br), para os servidores lotados nas PRMs. 

§3º  Autorizado  o  acesso  pelo  Procurador-Chefe,  uma  cópia  do  formulário

deverá  ser  entregue  ao  Chefe  da  SESOT,  que  comunicará  a  autorização  ao  serviço  de

vigilância. 

CAPÍTULO II – DA ENTRADA E SAÍDA DE VISITANTES

Art.  8º.  A entrada  e  saída  de  visitantes  nos  edifícios  vinculados  à  PR/AM

devem ser  realizadas  exclusivamente  pela  entrada  principal.  Excepcionalmente,  mediante

autorização de Procurador da República, do Secretário ou dos Coordenadores, o acesso de

terceiros visitantes poderá ocorrer por outras vias de acesso.

Parágrafo único.  A nenhuma pessoa será admitido ingresso nos edifícios da

PR/AM portando ou usando o capacete de motocicleta. Deverá ser entregue à vigilância no

momento da entrada, mediante etiqueta. Será devolvido na saída.

Art. 9º. As pessoas que ingressarem ou saírem das dependências do edifício

transportando embalagens, materiais rejeitados, equipamentos e afins, poderão ser objeto de

revista e inspeção pelo serviço de vigilância.

Art. 9º Os objetos, acessórios, equipamentos e afins portados por pessoas que

ingressam ou saem das dependências da PR/AM poderão ser inspecionados pelo serviço de

vigilância, para fins de controle da entrada e saída de bens públicos. (redação alterada pela Portaria

n. 258, de 20 de dezembro de 2017)
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Parágrafo  único.  Em  circunstâncias  excepcionais,  inclusive  para  fins  de

controle da entrada e saída de bens públicos ou de bens particulares subtraídos, o serviço de

vigilância poderá realizar revista em volumes transportados por quaisquer pessoas que deixam

as dependências da PR/AM (salvo as que se enquadram em hipóteses legais impeditivas), em

consonância com as orientações de revista pessoal do Procedimento Operacional Padrão do

Plano de Segurança Orgânica da PR/AM. (redação alterada pela Portaria n. 258, de 20 de dezembro de

2017)

Art. 10. É vedado o ingresso na PR/AM de pessoas:

I  –  para  a  prática  de  comércio  e  propagandas  diversas  ou  angariação  de

donativos e congêneres, salvo as campanhas institucionais;

II  –  para  a  prestação de  serviços  autônomos  não vinculados  a  contrato  ou

convênio firmado com a PGR;

III – fazendo uso de trajes inadequados, incompatíveis com o decoro, ou de

vestimenta  que  possa  atentar  contra  a  moralidade  do  serviço  público,  respeitadas  as

especificidades culturais;

IV – portando instrumentos sonoros, fogos de artifícios ou quaisquer objetos

que por sua natureza representem risco à incolumidade física ou patrimonial e perturbem o

andamento dos serviços;

V – portando armas de qualquer natureza, ressalvado o disposto no art. 11;

VI – com qualquer espécie de animal, salvo cão-guia de acompanhamento de

pessoa portadora de deficiência, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada no

animal; e

VII – que sejam identificados como possível ameaça à segurança à ordem, à

integridade patrimonial e física nas dependências da Instituição e cuja forma de apresentação

ou atitudes forem consideradas suspeitas para os fins propostos nesta Portaria, caso em que o

chefe da SESOT ou seu substituto será imediatamente acionado.

Art. 11 Não será permitido o ingresso de pessoas na PR/AM portando arma de

qualquer natureza, ressalvados os seguintes casos:

I – Membros do Ministério Público;

II – Membros da Magistratura;

III – oficiais das Forças Armadas;

IV – policiais federais, civis e militares;

V – técnicos de apoio especializado/segurança do MPF;

VI – profissionais de segurança de empresas de escolta de cargas e valores e

vigilantes da segurança contratada, quando em serviço;



VII – outros  profissionais  de segurança,  participantes  de solenidade/eventos

promovidos pela PR/AM, desde que previamente autorizados; e

VIII – os demais casos amparados pela Lei nº 10.826/2003.

§1º Não será permitido o acesso de pessoas armadas constantes dos incisos

deste  artigo,  se  forem investigadas  ou  acusadas  em quaisquer  espécies  de  procedimentos

instaurados pelo MPF.

§2º  Em qualquer  hipótese,  as  armas deverão ser  portadas  de  forma velada,

salvo  se  acondicionadas  de  maneira  própria  nas  vestimentas  especialmente  talhadas  para

tanto, a exemplo e fardas e uniformes militares e/ou operacionais.

§3º  Salvo nos  casos  expressamente  permitidos,  aquele  que  for  oficialmente

autorizado a portar arma será orientado a depositá-la em cofre com abertura digital, localizado

nos térreos dos edifícios. Haverá local apropriado para o desmuniciamento da arma. Após o

respectivo desmuniciamento, o visitante ingressará, mediante registro pela vigilância e cautela

assinada, a fim de transitar pelas dependências da PR/AM, devendo recuperar a arma na saída

do prédio também mediante registro e cautela.

Art.  12 Durante os eventos realizados nas dependências da PR/AM, ficarão

sujeitos ao uso de instrumento de identificação específico:

I – prestadores de serviço que participarem do evento; e

II –  veículos  usados pelos  organizadores  para  transporte  de  autoridades,  de

participantes ou de cargas.

Parágrafo  Único.  A  área  responsável  pelo  evento  deverá  encaminhar,

previamente à SESOT relação detalhada das pessoas envolvidas na atividade, contendo nome,

cargo,  matrícula  ou  número  da  carteira  de  identidade  e,  ainda,  dados  dos  órgãos  e  das

empresas participantes, bem como a identificação dos veículos utilizados através de anotação

da placa, modelo e cor.

Art.  13.  A cobertura  jornalística,  a  filmagem  e  a  fotografia  realizadas  nas

dependências  da  PR/AM  serão  feitas  por  profissionais  da  área  de  imprensa  previamente

credenciadas pela Assessoria de Comunicação, que deverá manter a SESOT informada.

Parágrafo Único. Os profissionais tratados neste artigo deverão cumprir as exigências

de identificação, cadastro e revista especificados nesta Portaria.

Art.14. Os visitantes devem ser atendidos na recepção, onde serão atendidos e

orientados quanto à localização da pessoa visitada, bem como dos respectivos gabinetes nas

dependências do edifício.



§1º  Ao  se  dirigir  à  recepção,  o  visitante  deve  apresentar  documento  de

identificação (carteira de identidade ou assemelhado) e informar o nome da pessoa ou da

unidade procurada.

§2º A recepção deve, por meio de contato telefônico, confirmar com servidor

responsável pela unidade a ser visitada sobre a possibilidade ou não de acesso do visitante.

§3º Autorizada a entrada do visitante, a recepção deve cadastrar os dados de

identificação  do  visitante  em  aplicativo  próprio;  fornecer  ao  visitante  o  crachá  de

identificação; indicar o andar e a melhor forma de acesso ao visitado; orientar para o visitante

não utilizar aparelhos de reprodução de sons ou imagens no interior do edifício.

§4º  Havendo  disponibilidade  de  equipamento  e  solução  informatizada  para

captura de imagem e gerenciamento do banco de dados, ao visitante que tiver cadastro na

Unidade,  será  solicitado  documento  de  identificação  para  conferência  com  os  dados  do

sistema e foto correspondente.

Art. 15. Assim que autorizado pela Autoridade Municipal de Trânsito, a SESOT

deve  providenciar  fiscalização  para  a  área  de  segurança,  a  ser  delimitada,  em frente  aos

prédios do MPF, para evitar que veículos não controlados parem ou estacionem. Admite-se a

parada veicular para serviço de carga e descarga ou de imediato embarque e desembarque de

passageiros destinado ao MPF.

Art. 16. O uso de área coberta na parte externa dos prédios da PR/AM pode ser

vedado a pessoas que não foram previamente submetidas aos procedimentos descritos neste

capítulo.

§ 1º. A segurança deve exigir imediato cadastro para as pessoas que insistirem

em permanecer no local. 

§ 2º. Fora do horário de atendimento ao público, tal área deve ser isolada por

correntes ou instrumento congênere.

Art. 17. Ficam dispensados de se submeter ao serviço de recepção, os membros

do Ministério Público, magistrados e membros dos Poderes Legislativo e Executivo, das três

esferas de governo, bem como autoridades federais, quando o acesso ao edifício se der pela

garagem  do  subsolo,  ou,  em  qualquer  caso,  quando  acompanhadas  por  Procurador  da

República.

Art. 18. Ficam também dispensados de crachá de identificação os servidores de

outros  órgãos  que  estejam  portando  seus  respectivos  crachás,  sem  prejuízo  da  devida

identificação na recepção do prédio.

CAPÍTULO III – DO ACESSO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO



Art. 19. Os prestadores de serviços de forma continuada ou não deverão acessar

a PR/AM através da entrada principal e se submeter ao portal detector de metais.

§1º  Os terceirizados que exercem atividade de natureza continuada deverão

fazer  registro  da  respectiva  entrada  e  saída,  mediante  cadastramento  prévio  em  sistema

próprio.

§2º  Proibido o acesso à  PR/AM de terceirizado que não tenha cadastro no

sistema  ou  não  tenha  sido  previamente  apresentado  via  comunicado  à  administração  e  à

SESOT.

§3º Os terceirizados que prestarem serviços eventuais deverão se apresentar na

recepção  para  apresentar  documento  de  identificação  (carteira  de  identificação  ou

assemelhado), informar a área a que se dirigem e utilizar crachá de identificação da própria

empresa ou fornecido pela recepção.

§4º A recepção deverá confirmar o ingresso do terceirizado eventual com a área

interessada ou com a SESOT para, então, fazer o respectivo cadastro no sistema.

§  5º  A nenhuma  pessoa  será  admitido  ingresso  nos  edifícios  da  PR/AM

portando ou usando o capacete de motocicleta. Deverá ser entregue à vigilância no momento

da entrada, mediante etiqueta. Será devolvido na saída.

CAPÍTULO IV – DA ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS OU VOLUMES

Art.  20.  A entrada de máquinas,  ferramentas e utensílios  de propriedade de

prestadores de serviço será objeto de registro, em formulário próprio.

Art.  21.  A entrada  de  volumes  deve ser  objeto  de observação por  parte  da

recepção, de forma a evitar a entrada de objetos não autorizados que possam causar danos às

pessoas ou às instalações das Unidades da PR/AM.

Art. 22. A saída de bens pertencentes ao patrimônio da PR/AM é permitida

somente mediante a apresentação de formulário próprio assinado pelo responsável do Setor de

Patrimônio, Suprimento e Almoxarifado.

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

se refere o caput será responsabilidade do respectivo Coordenador.

Art. 23. O serviço de vigilância deve exercer o controle sobre a saída de bens

patrimoniais arquivando, em controle próprio, uma via do documento de autorização.

Art. 24. Nos locais de entrada e saída e no interior das Unidades da PR/AM, 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 SESOT, ou de servidor da área administrativa, nos

caos das Procuradorias da República nos Municípios.

§1º. A inspeção de volumes pode ser realizada por amostragem nos horários de

expediente normal e, sistematicamente, fora do horário normal de expediente e em dias não

úteis, ou ainda, em inspeção individualizada, quando a vigilância entender necessário.

§2º. As medidas previstas neste artigo estendem-se aos volumes transportados

em quaisquer veículos que necessitem entrar nas Unidades da PR/AM.

§ 3º  Aplica-se,  no  que  couber,  o  parágrafo  único  do  art.  9º  desta  Portaria.

(incluído pela Portaria n. 258, de 20 de dezembro de 2017)

Art.  25.  A SESOT deve  estabelecer  para  o  Setor  de  Gestão  Documental  –

Protocolo – rotina de verificação de pacotes, encomendas ou envelopes suspeitos, inclusive

aqueles de remetente anônimo ou com suspeita de falsidade na identificação.

§ 1º. A rotina obrigatoriamente estabelecerá uso de aparelho de raio X, sempre

que for detectada a presença de metal.

§  2º.  Havendo  fundada  suspeita  de  risco  à  segurança,  a  SESOT deve  ser

comunicada  para,  imediatamente,  isolar  a  área  e  acionar  as  autoridades  da  unidade

antibombas da Polícia Federal ou da Polícia Militar do Amazonas.

CAPÍTULO V – DA ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS

Art. 26. O acesso às garagens é restrito a veículos oficiais, a veículos utilizados

pelos  Procuradores  da  República  ou  expressamente  autorizados  por  estes  e  de  servidores

lotados na unidade.

Art.  27.  O  acesso  aos  estacionamentos  internos  dos  prédios  vinculados  à

PR/AM é restrito a veículos cadastrados. 

§  1º.  O cadastramento  dos  veículos,  assim com a  atualização dos  registros

correspondentes, são de responsabilidade da SESOT.

§  2º.  O  acesso  de  veículos  de  autoridades  visitantes  será  precedido  de

autorização de Procurador da República, porém fica condicionado à ocasional existência de

vaga e à duração do evento ou compromisso institucional.

Art. 28: Está autorizado o estacionamento de veículos dirigidos ou conduzindo

Pessoas  Portadoras  de  Necessidades  Especiais,  no  estacionamento  da  Procuradoria  da

República no Amazonas, em vagas especiais devidamente sinalizadas para esse fim com o

Símbolo Internacional de Acesso:

I – A identificação das vagas destinadas às pessoas com deficiência será feita

com a pintura, no piso, do símbolo universal de Pessoa Portadora de Deficiência-PPD, sem

barreiras  arquitetônicas fixas ou móveis próximas ao acesso à vaga ou à rampa, e placa de



sinalização  vertical,  em  todos  os  casos,  observadas  as  determinações  da  ABNT  –

NBR9050/2004 e Resoluções 303 e 304 do  Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN -,

ou outra que vier a tratar do tema;

II - Entende-se como Símbolo Internacional de Acesso o definido pela NBR

9050/2004;

III - É facultada a identificação do veículo utilizado por Pessoa Portadora de

Necessidades Especiais através de adesivo específico;

IV  –  será  garantida  a  reserva  de  2%  (dois  por  cento)  das  vagas  dos

estacionamentos de cada prédio vinculado à PRAM, nos termos do art. 7º e parágrafo único da

Lei Federal n. 10098/2000, garantida, no mínimo, uma vaga devidamente sinalizada próximas

dos acessos de circulação para as pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade

reduzida;

V –  não  há  distinção  de  reserva  de  vagas  preferenciais  entre  servidores  e

visitantes; a vaga será ocupada por ordem de chegada por qualquer indivíduo que atenda as

exigências para a área reservada;

VI – o disposto neste artigo não dá o direito de ocupar demais vagas reservadas

pela conveniência da Administração para carros oficiais, veículos de Membros do MPF ou

outras hipóteses concretamente determinadas.

Art.  29: Aplica-se o art.  28,  no que couber,  aos idosos e gestantes,  com as

seguintes peculiaridades:

I – idoso é pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos

do art. 1º da Lei Federal n. 10741/2003;

II  –  a  reserva  de  vagas  para  o  idoso  observará  5% (cinco  por  cento)  dos

estacionamentos de cada prédio vinculado à PRAM, nos termos do art. 41 da Lei Federal n.

10741/2003;

III  –  nos  termos  da  regulamentação  do  Conselho  Nacional  de  Trânsito  –

CONTRAN – Resolução 303 de 18 de dezembro de 2008, ou outra que vier a tratar do tema,

sobre  a  destinação  dos  5%  (cinco  por  cento)  das  vagas  para  os  idosos,  será  exigida  a

credencial, emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Município de domicílio; o

seu uso por pessoas não habilitadas na condição caracteriza infração prevista no art. 181, XVII

da Lei n.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro – CTB;

IV  –  será  garantida  a  reserva  de  3%  (três  por  cento)  das  vagas  dos

estacionamentos de cada prédio vinculado à PRAM, para as gestantes, preferencialmente em

área que dispense o uso de escada;



V –  não  há  distinção  de  reserva  de  vagas  preferenciais  entre  servidores  e

visitantes; a vaga será ocupada por ordem de chegada por qualquer indivíduo que atenda as

exigências para a área reservada;

VI – o disposto neste artigo não dá o direito de ocupar demais vagas reservadas

pela conveniência da Administração para carros oficiais, veículos de Membros do MPF ou

outras hipóteses concretamente determinadas.

Art. 30. É proibido o pernoite de veículos particulares ou veículos oficiais de

outros órgãos, salvo por extrema necessidade e a SESOT deve ser comunicada.

Parágrafo único. Faculta-se a delegação da autorização do pernoite nos casos

excepcionais para a Secretária Estadual ou ao Chefe da SESOT.

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 31. Enquanto não adquiridos para todos os prédios vinculados à PRAM no

Estado, os equipamentos descritos no caput do art. 5º serão imediatamente usados, no estado

em que a Administração disponibilizar a cada unidade.

§1º Fica a Secretaria Estadual com prazo de seis meses para as aquisições de

equipamentos e outros bens, a título oneroso ou gratuito, necessárias paras implementações

das medidas determinadas nesta Portaria. O Gabinete do Procurador-Chefe deve ser instado

para as comunicações com outros órgãos, com auxílio da SESOT e da Secretaria Estadual,

quando necessário.

§ 2º. A atualização do Plano de Segurança Orgânica do prédio sede da PRAM

deve ser concluída em até 45 dias, podendo a Chefia da Unidade estipular prazo menor.

§ 3º A feitura de versão do Plano de Segurança Orgânica para o prédio anexo da

PRAM deve ser concluída em até 45 dias após o prazo previsto no §2º, podendo a Chefia da

Unidade estipular prazo menor.

§4º A feitura de versão do Plano de Segurança Orgânica para os prédios das

PRM's de Tefé e Tabatinga deve ser concluída em até 45 dias após o prazo previsto no §3º,

podendo a Chefia da Unidade estipular prazo menor. Excepcionalmente, pode ser dilatado o

prazo da PRM de Tabatinga, a depender da conclusão das reformas no prédio.

Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as de números

80/2008, 40/2009, 43/2009 e 24/2010 e a Ordem de Serviço n. 013/2012.

Art. 33. Cientifique-se, cumpra-se, publique-se.

EDMILSON DA COSTA BARREIROS JÚNIOR



ANEXO I

(Modelo da Ordem de Serviço n. 013/2012/GABPC/PR/AM)



ANEXO II

(Modelo da Ordem de Serviço n. 013/2012/GABPC/PR/AM)



Anexo III

(MODELO DE CAUTELA – Art. 11, § 3º)

CAUTELA DE ARMA DE FOGO

NOME:

RG: CPF: TELEFONE:

ENDEREÇO:

PORTE Nº VALIDADE REGISTRO

DESCRIÇÃO DA ARMA DE FOGO

ESPÉCIE: MARCA: MODELO:

PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO

RECEBIDO POR: PROPRIETÁRIO: DATA E HORA:

ENTREGUE POR: PROPRIETÁRIO: DATA E HORA:


