
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República na Paraíba

PORTARIA Nº 29, DE 14 DE ABRIL DE 2009.

ESTABELECE AS NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DO 
AUDITÓRIO  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA 
NO ESTADO DA PARAÍBA.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a implantação do Sistema de Controle de Auditório e a necessidade 
de regulamentar a utilização do referido espaço, bem como dos equipamentos e materiais disponíveis, 
nesta Unidade, para a realização de eventos, RESOLVE:

Art. 1º – A utilização do auditório da Procuradoria da República na Paraíba, além das 
atividades  da  Unidade,  poderá  ser  autorizado  pelo  Procurador-Chefe,  para  a  realização  de  eventos 
organizados por:

I – membros do Ministério Público da União, oficiantes em outras Unidades;
II – órgãos públicos, preferencialmente relacionados a atividades jurídicas ou científicas; 

e
III – entidades privadas, preferencialmente sem fins lucrativos, voltadas à promoção de 

pesquisa e ensino
ou outros referentes ao Direito, à cidadania ou à cultura.

Parágrafo único – Nessas hipóteses, o uso do auditório estará condicionado à reserva de, 
no mínimo, 10% (dez por cento) dos lugares para a participação de membros, servidores e estagiários da 
Procuradoria da República na Paraíba.

Art. 2º - Para eventos da unidade deverá ser utilizado, obrigatoriamente, a partir desta 
data, o Sistema de Reserva de Auditório, disponível através do site da intranet da PR/PB, no endereço 
http://intranet.prpb.mpf.gov.br.

§  1º  Para  o  agendamento  do  evento  no  sistema,  deverá  ser  adotado  o  seguinte 
procedimento:

a) o usuário deverá consultar, através do sistema, se a data e o horário requeridos estão 
ocupados por evento agendado anteriormente;

b) constatando-se  não  haver  choque  de  data  e  horário,  o  usuário  fará  a  reserva, 
informando o requerente, data e horário e o objetivo do evento;

c) constatando-se haver choque de data e horário, o usuário poderá deverá entrar em 
contato  com  o  responsável  pelo  agendamento  anterior  para  verificação  da 
possibilidade de alteração.
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§  2º  O  usuário  que  alterar  um  agendamento  no  sistema  sem  prévia  autorização  do 
responsável anterior, responderá pelo ato administrativamente, considerando que o Sistema de Reserva 
de Auditório registrar internamente todas as alterações e respectivos usuários. 

§ 3º O usuário responsável pelo agendamento no sistema também deverá excluí-lo caso 
não seja mais necessária a utilização do auditório na data e horário cadastrados.

§ 4º A organização do evento será de inteira responsabilidade do requerente ou do usuário 
que efetuou seu cadastramento no sistema.

§ 5º Havendo necessidade de utilização de equipamento de informática, vídeo e/ou som, o 
requerente deverá solicitar à Coordenadoria de Informática, com antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas, os serviços necessários, através do Serviço de Atendimento ao Usuário, disponível na in-
tranet da PR/PB, com exceção de utilização de suprimentos (cartucho, papel, etc.), que será de responsa-
bilidade do organizador do evento.

§ 6º Havendo necessidade de limpeza e organização do ambiente, o requerente deverá so-
licitar à Coordenadoria de Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, os ser-
viços necessários.

Art. 3º - Para evento proposto pelas entidades constantes no itens I, II e III do art. 1º, a so-
licitação deverá ser dirigida ao Procurador-Chefe, para que se manifeste sobre a disponibilidade do espa-
ço e de materiais necessários para a realização do evento.

Art. 4º - Autorizada a realização do evento, a reserva será realizada pelo Chefe de Gabi-
nete, utilizando o Sistema de Reserva de Auditório, seguindo-se os procedimentos constantes no art. 2º. 
No entanto, a organização do evento será de inteira responsabilidade do organizador/proponente, inclusi-
ve indicando responsável para os contatos necessários às medidas administrativas que envolvam a Pro-
curadoria da República na Paraíba.

Art. 5º - Na realização dos eventos será obrigatória a observância das normas internas de 
segurança e acessibilidade, especialmente no que concerne à identificação e controle de acesso de visi-
tantes. Qualquer alteração nos procedimentos estabelecidos nas normas específicas ficará sujeita à prévia 
autorização do Procurador-Chefe.

Art. 6º - A operação dos equipamentos disponibilizados pela Procuradoria da República 
na Paraíba para a realização dos eventos caberá exclusivamente aos técnicos designados pelos setores de 
apoio correspondentes ou por responsável indicado pelo proponente.

Art. 7º - Os serviços necessários à realização do evento que importarem ônus adicional 
para a Procuradoria da República na Paraíba serão suportados pelo organizador/proponente do evento e 
serão previamente indicados por ocasião da análise de viabilidade administrativa a ser feita pelo Procu-
rador-Chefe.

Art. 8º - A locação de equipamentos extras, bem como as providências relativas à obten-
ção de alvarás, pagamento de todo e qualquer direito autoral, e outras despesas, se houver, serão de res-
ponsabilidade exclusiva do organizador/proponente do evento.

Art. 9º - Será obrigatório o uso da logomarca da Procuradoria da República na Paraíba em 
todo e qualquer material de divulgação dos eventos realizados nas dependências do órgão.

Art.10º - Os casos omissos serão solucionados pelo Procurador-Chefe.
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YORDAN MOREIRA DELGADO
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