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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 127, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015.

Regulamenta o uso da área de estacionamento da sede da Procuradoria da
República no Estado de Roraima e dá outras providências.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE RORAIMA,  no uso das  atribuições  legais,  conferidas  pela  Portaria  PGR nº  786,  de 29 de
setembro de 2015, bem como, pelo artigo 33, inciso II, do Regimento Interno Administrativo do
Ministério Público Federal (Portaria SG MPF nº 382, de 05 de maio de 2015), 

CONSIDERANDO  que  a  área  de  estacionamento  da  sede  da  Procuradoria  da
República no Estado de Roraima dispõe de 34 (trinta e quatro) vagas para automóveis, quantidade
esta insuficiente para alocar simultaneamente os veículos de procuradores, servidores, estagiários e
visitantes e os veículos oficiais,

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público, no item 49.1 do
Relatório Conclusivo da inspeção realizada nesta Procuradoria da República, em junho de 2012,
recomendou que “as garagens cobertas sejam utilizadas prioritariamente para guarda dos veículos
oficiais e de serviço, independentemente do horário, admitindo-se o estacionamento dos veículos
de uso particular dos procuradores e servidores nessas garagens apenas se existir excesso de vagas
em relação aos veículos da frota da PR/RR”,

CONSIDERANDO a necessidade de priorizar as ofertas de vagas de estacionamento
aos veículos oficiais e aos veículos particulares de membros e servidores do MPF,

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  organizar  a  disposição  de  vagas  para  os
veículos de acordo com o espaço e com os acessos físicos disponíveis, RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar o uso da área de estacionamento da sede da Procuradoria da
República no Estado de Roraima, nos termos do ANEXO I desta Portaria.

Art. 2º A Coordenadoria de Administração deste órgão deverá instruir os servidores
terceirizados de vigilância e de portaria para orientarem os usuários quanto ao uso regulamentado
da área de estacionamento e providenciar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a aquisição de
materiais e/ou a contratação de serviços para a sinalização de trânsito, horizontal e vertical, na área
da sede, observada a programação orçamentária.

Art. 3º A inobservância da norma instituída por esta Portaria sujeitará os usuários às
sanções administrativas previstas em lei e em regulamento.

Art.  4º  Esta  Portaria  entra  em vigor  na data  de  sua publicação,  revogando-se  as
disposições em contrário.
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ANEXO I

REGULAMENTO DE USO DO ESTACIONAMENTO INTERNO DA PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

Art. 1º. A área de estacionamento da sede da Procuradoria da República no Estado de
Roraima é destinada exclusivamente aos:

I – veículos oficiais da PR/RR;
II – veículos oficiais da Justiça Federal, da Polícia Federal e do Tribunal Regional

Eleitoral de Roraima, quando em serviço de transporte de pessoas e/ou documentos;
III – veículos particulares de membros do Ministério Público Federal em exercício na

PR/RR;
IV – veículos particulares de servidores do Ministério Público Federal em exercício

na PR/RR;
V – veículos particulares de funcionários terceirizados,  nas exceções previstas no

Art. 7º deste Regulamento.
Art. 2º. Há vagas reservadas para veículos, conforme as seguintes alocações:
I – onze (11) vagas para os veículos oficiais da PR/RR, assim distribuídas:
a – seis (06) nos fundos do imóvel;
b – cinco (05) na garagem coberta, localizada na lateral do pátio;
II – uma (01) vaga, sinalizada, para os veículos indicados no inciso II do Art. 1º, na

área frontal do pátio;
III – sete (07) vagas para veículos particulares de membros do MPF, na área frontal

do pátio, assim identificadas;
IV – dez (10) vagas para automóveis particulares de servidores do MPF, na área

frontal do pátio;
V – seis  (06) vagas para automóveis  particulares  de servidores  do MPF, na área

lateral não coberta do pátio;
VI – seis (06) vagas para motocicletas ou motonetas particulares de servidores do

MPF, na área traseira do pátio;
VII – seis (06) vagas para bicicletas, na área traseira do pátio.
Art. 3º. Em caso de necessidade excepcional de estacionamento e parada de veículos

oficiais de representação (autoridades), previamente agendada ou imediatamente confirmada por
Gabinete  de  Procurador  da  República  ou  Coordenadoria  da  PR/RR,  está  autorizado  o  uso  de
qualquer das vagas indicadas nos incisos IV e V do artigo anterior, devendo os usuários liberarem
imediatamente as vagas necessárias quando solicitado por funcionários do serviço de recepção deste
órgão.

Art. 4º. As operações de parada e estacionamento no pátio da PR/RR poderão ser
realizadas apenas nas vagas e áreas indicadas neste Regulamento, observadas as normas gerais de
circulação e conduta,  a  sinalização e  demais disposições aplicáveis estabelecidas no Código de
Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997), além do seguinte:

I. a  velocidade  máxima  permitida  no  pátio  da  PR/RR é  de  20  km/h  (vinte
quilômetros por hora), salvo sinalização oficial em contrário;

II. os pedestres têm preferência total de passagem, em todos os pontos do pátio;
III. a  entrada  e  saída  de  veículos  deve  ser  feita  exclusivamente  pelo  portão

adjacente à guarita;
IV. durante o horário de atendimento ao público, a entrada e a saída de pedestres

deve ser feita exclusivamente pelo pequeno portão central localizado na direção frontal da recepção
do edifício.



Art.  5º.  Quando  forem  preenchidas  todas  as  vagas  internas,  de  acordo  com  a
distribuição indicada nos artigos 2º e 3º, os usuários deverão parar ou estacionar no logradouro
público, fora dos portões da PR/RR.

Art. 6º. A área coberta na região frontal,  que dá acesso à recepção do edifício, é
destinada  exclusivamente  à  passagem  de  pedestres  e  à  parada  de  veículos  para  embarque  e
desembarque de passageiros.

Art.  7º.  Estagiários,  funcionários  de  serviços  terceirizados  e  visitantes  devem
estacionar no logradouro público, fora dos portões da PR/RR, salvo os funcionários terceirizados de
serviços de vigilância quando em jornadas noturnas ou em dias em que não houver expediente na
PR/RR.

Art.  8º.  Os  usuários  do  estacionamento  devem  obedecer  à  sinalização  que  for
implantada no pátio e às instruções que forem dadas pelos funcionários do serviço contratado de
vigilância e/ou portaria.

Art. 9º. A PR/RR e seus servidores terceirizados de vigilância não se responsabilizam
por objetos deixados no interior dos veículos.

Art. 10. A orientação e o controle do uso do estacionamento devem ser atribuídos
especificamente ao serviço terceirizado de vigilância e/ ou portaria.


