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Regulamenta a utilização das vagas de garagem do Edifício Fraternitas.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DE MINAS GERAIS, no exercício de suas atribuições, 

Considerando a necessidade de regulamentar a utilização da garagem do Edifício

Fraternitas – sede da Procuradoria da República em Minas Gerais, resolve:

Art.  1º  -  A distribuição  das  vagas  de  garagem do Edifício  Fraternitas  seguirá  a

seguinte ordem de prioridade: 

I. Veículos oficiais;

II. Portadores de necessidades especiais (PNEs);

III. Membros do Ministério Público Federal lotados e em exercício na Procuradoria

da República em Minas Gerais;

IV. Ocupantes de cargos e funções de confiança listados no Anexo II desta portaria;

V. Demais servidores lotados na Procuradoria da República em Minas Gerais.

Art. 2º - O mapa de localização das vagas de garagem será o constante no Anexo I

desta portaria.

Parágrafo  Único.  Caberá  à  Coordenadoria  de  Administração  a  redefinição  da

localização das vagas sempre que necessário.

Art. 3º - Serão reservadas vagas de garagem suficientes para o estacionamento dos

veículos oficiais. 
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Parágrafo Único. Para melhorar o aproveitamento do espaço das garagens podem ser

definidas vagas de veículos oficiais que obstruam outras vagas de veículos oficiais.

Art.  4º  -  As vagas  sinalizadas  para  uso de Portadores  de Necessidades  Especiais

(PNE) serão distribuídas entre os membros e/ou servidores portadores de necessidades especiais

locomotoras, lotados na PRMG, que necessitem de veículos especialmente adaptados.

§  1º  -  No  caso  das  vagas  previamente  sinalizadas  serem  insuficientes  para

atendimento  de  PNEs,  caberá  à  Coordenadoria  de  Administração  a  definição  de  novas  vagas

objetivando o melhor posicionamento para o deslocamento dos mesmos;

§ 2º - Para a escolha das vagas de PNEs será utilizado o seguinte critério:

1º Membros – seguindo a lista de antiguidade expedida pelo Conselho Superior do

Ministério Público Federal;

2º  Servidores  –  de  acordo  com a  ordem de  antiguidade,  considerando  o  último

exercício contínuo na PRMG;

Art. 5º - Será reservada 01 (uma) vaga de garagem para cada membro do MPF.

§ 1º - A escolha das vagas de garagem seguirá a lista de antiguidade dos membros do

MPF expedida pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal.

§ 2º - Cada membro poderá autorizar servidor a utilizar a vaga de garagem a ele

reservada devendo preencher formulário de autorização próprio disponível na intranet da PRMG. A

autorização  deverá  ser  de,  no  máximo,  06  (seis)  meses  podendo  ser  renovada,  revogada  ou

modificada  a  qualquer  tempo.  A  autorização  deverá  ser  entregue  ao  Chefe  da  Núcleo  de

Manutenção e Serviços Gerais (NMSG) para os devidos controles.

Art. 6º - Será reservada 01 (uma) vaga de garagem para o titular dos cargos e funções

de confiança administrativos e jurídicos constantes no Anexo II.

§ 1º - A sequência de escolha de vagas de garagem seguirá a seguinte ordem: 

Secretaria  Estadual,  Coordenadores,  Assessorias  do  Procurador-Chefe,  Chefes  de

Divisão, Chefes de Núcleo e Chefes de Seção. Dentro do mesmo nível hierárquico a ordem de

escolha será a de antiguidade do último exercício contínuo na PRMG.

§ 2º - Nos casos de impedimento do titular, a vaga de garagem poderá ser utilizada

por seu substituto. Se o substituto for titular de cargo que já possua vaga reservada, o substituto da

vaga será designado seguindo a lista de servidores interessados.

Art. 7º - As vagas de garagem restantes serão para uso de servidores ocupantes de

cargos efetivos lotados na PRMG que tiverem manifestado interesse na utilização (por escrito ou e-

mail), até data limite a ser fixada pelo Coordenador de Administração.



§ 1º - O critério para designação dos titulares das vagas será o de antiguidade do

último exercício contínuo na PRMG.

§ 2º - Objetivando atender a todos os interessados será definida rotatividade no uso

das vagas destinadas aos servidores. A rotatividade será de 12 meses com início em 01/04/2016.

§ 2º - Objetivando atender a todos os interessados será definida rotatividade no uso

das  vagas  destinadas  a  servidores.  A rotatividade  será  de  6  meses  com início  em 01/04/2017.

(Redação dada pela Portaria PRMG nº 108, de 22 de março de 2017)

§ 3º - Nas rotatividades, a preferência de utilização será para os servidores ocupantes

de  cargo efetivo  que há  mais  tempo não tenham utilizado a  garagem como titulares  de  vagas

reservadas  a  servidores.  Para  os  servidores  que  nunca  foram titulares  de  vaga,  o  tempo  a  ser

considerado para a preferência será o de exercício na PRMG. 

§ 4º - A Coordenadoria de Administração definirá o período para que os servidores

interessados possam se candidatar a vagas. A falta de manifestação neste período, por qualquer

motivo, será entendida como desinteresse.

Art.  8º  -  É vedado a todos os servidores ceder  o uso da vaga de garagem a ele

reservada para outro que não seja o substituto previamente designado estando os infratores sujeitos

às penalidades previstas no art. 10º.

§  1º  -  Caberá  ao  Núcleo  de  Manutenção  e  Serviços  Gerais  (NMSG)  efetuar  o

respectivo controle utilizando, quando necessário, dos vigilantes contratados.

Art. 9º - O servidor titular de vaga deverá comunicar ao substituto designado, sempre

que possível, quando não for utilizar a vaga .

Parágrafo Único - O servidor titular que, com frequência, não cumprir o disposto no

caput poderá estar sujeito as penalidades previstas no art. 10º.

Art.  10º  -  A utilização  não  autorizada  de  vaga  de  garagem  por  servidor  será

penalizada com: 

I. Advertência, na 1ª ocorrência registrada no período de 01 (um) ano;

II. Proibição do uso da garagem por período de 01 (um) ano a contar da data da 2ª

ocorrência registrada no período de 01 (um) ano.

§ 1º – O Núcleo de Manutenção e Serviços Gerais manterá livro para registro das

ocorrências.

§  2º  -  Caberá  recurso  ao  Coordenador  de  Administração  que,  não  o  acatando,

encaminhará ao Procurador-Chefe para decisão final.
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Art.  11º  -  Será permitida  a  utilização da garagem do Edifício Fraternitas  para  o

estacionamento de motocicletas, previamente autorizadas, desde que não interfiram na utilização de

vagas destinadas a veículos.

§ 1º - O membro motociclista poderá utilizar sua vaga de garagem reservada para

estacionamento de moto.

§  2º  -  O  servidor  motociclista  que  for  titular  de  vaga  de  garagem  poderá,

eventualmente, utilizar a mesma para estacionamento de moto.

§ 3º - Serão definidos locais específicos para estacionamento das motos.

§ 4º - No caso de disponibilidade de espaço poderá ser autorizado o estacionamento

de motos de estagiários e funcionários de empresas contratadas.

Art. 12º O usuário, durante o ingresso na garagem, deverá manter os faróis acesos do

veículos,  trafegar no sentido da via,  observar  a  velocidade máxima de 20 km/h,  bem como as

normas de trânsito. 

Art. 12º Ao trafegar pela garagem o usuário deverá manter os farois acesos em luz

baixa e observar o sentido da via, a velocidade máxima de 10 km/h, bem como as demais normas

de trânsito aplicáveis. (Redação dada pela Portaria PRMG nº 450, de 26 de setembro de 2016)

§ 1º A PRMG não se responsabiliza pelo trancamento dos veículos, bem como por

danos que possam ocorrer em razão da incorreta utilização da garagem.

§ 2º As demais situações não previstas nesta Portaria, inclusive as decorrentes de

caso  fortuito  ou  de  força  maior,  serão  resolvidas  pelo  Coordenador  de  Administração  que,  se

entender necessário, levará para decisão do Procurador-Chefe. 

Art. 13º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 14º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO NOMINATO DE OLIVEIRA

Este texto não substitui o p  ublicad  o   no DMPF-e, Brasília, DF, 29 fev. 2016. Caderno Administrativo, p. 113.  
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ANEXO I

Mapas de localização 

Vagas de estacionamento do Edifício Fraternitas 







Anexo II

Cargos e Funções de Confiança com direito a vagas reservadas

Item Cargo

1 Chefe de Gabinete

2 Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação

3 Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica

4 Assessor-Chefe da ASSPA

5 Assessor Especial

6 Assessor de Planejamento e Gestão Estratégica

7 Secretário Estadual

8 Chefe da Divisão de Segurança Institucional e Transporte

9 Chefe da Seção de Transportes

10 Chefe da Divisão do Planassiste

11 Coordenador Jurídico e de Documentação

12 Assessoria de Pautas, Escalas e Digitalizações 

13 Chefe da Seção de Atendimento ao Cidadão

14
Chefe do Núcleo de Acompanhamento de Matéria de Direito 
Eleitoral

15 Chefe da Seção de Biblioteca e Pesquisa

16 Chefe do Setor de Gestão Documental

17 Chefe da Divisão Cível

18 Chefe do Núcleo Cível Judicial 

19 Chefe do Núcleo Cìvel Extrajudicial

20 Chefe da Divisão Criminal

21 Chefe do Núcleo Criminal Judicial

22 Chefe do Núcleo Criminal Extrajudicial

23 Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação 

24 Chefe do Núcleo de Infraestrutura

25 Chefe do Núcleo de Sustentação de Soluções

26
Chefe da Seção de Atendimento, Relacionamento e 
Telecomunicações

27 Coordenador de Gestão de Pessoas

28 Chefe da Seção de Registro Funcional

29 Chefe da Seção de Estágio

30 Coordenador de Administração

31 Supervisor de Disputas Eletrônicas (CPL / Pregoeiro)

32 Chefe da Divisão de Execução Orçamentária e Financeira

33 Chefe da Divisão de Engenharia e Arquitetura

34 Chefe da Divisão de Contratações e Gestão Contratual

35 Chefe do Núcleo de Manutenção e Serviços Gerais

36 Chefe da Seção de Logística


