
MINISTERIO PUBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCiONAIS

PROVIMENTO NO I3O/2013

Regulamenta o uso do estacionamento
Interno da Sede da Procuradoria Geral de
Justiga - PGJ.

O PROCURADOR-GERAL DE JUST|9A DO ESTADO DO CEARA, no uso
das atribuigoes legais lhe conferidas peto art. 127; S 20, da Constituiqao Federal c/c o
an.10, inciso V e XlV, da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de j993 e disposig6es
contidas no art. 26, V, XV t e XXX I da Lei Comptementar Estadual no 72, de 1i de
dezembro de 2008 - Lei Organica e Estatuto do Minist6rio pUblico do Estado do Ceara,

CONSIDERANDO o elevado nimero de membros, servidores e
estagierios que oficiam no predio sede da procuradoria Gerai de Justiga _
PGJ, situada na Rua Assunqao, no 1 ..1OO, Bairro Jos6 Bonifiicio,
Fortal6za,/Ceara;

CONSIDERANDO que a Administraqao do Minist6rio pubtico,
as-sim como os gabinetes dos procuradores de Justiga estao situados no
referido pr6dio:

CONSIDERANDO a constancia de eventos promovidos ou
apoiados pelo Minist6rio pfblico, os quais, por vezes, sao realizados no
audit6rio da pr6pria sede da pGJ;

CONSIDERANDO que os veiculos oficiais devem ser mantidos
estacionados na referida sede da pGJ;

CONSIDERANDO que o estacionamento interno da pGJ nao 6
capaz de atender toda a demanda;

CONSIDERANDO a necessidade de ordenar o uso do
estacionamento da sede e, com isso, evitar conflitos entre pessoas e colis6es
de veiculos;

CONSIDERANDO que a entrada indiscriminada de veiculos
sede da Procuradoria-Geral de Justiga compromete a seguranga institufidnl
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CONSIDERANDO ser da atribuigao do procurador_cerat de
Justiqa a pr6tica de atos da administraqao em geral;

CONSIDERANDO o estudo de area de estacionamento elaborado
pelo Nrlcleo de Apoio Tecnico - NAT, conforme croqui objeto do ANEXO t, ora
adotado por esta Administrageo;

RESOLVE editar o presente provimento:

Art. 1o. As 6reas situadas logo a frente do podao de entrada da
sede da PGJ, tanto a esquerda (O1), como a direita (O2), bem como ao fundo
(O3), serao destinadas exclusivamente aos membros e aos veiculos oficiais da
Procuradoria Geral de Justiga.

Par6grafo Unico. Oe terga d quinta-feira e ap6s as 14 horas em oualouer
dia semana ressalvadas situaQ6es excepcionais identificadas pela Administragao, as areas
situadas logo d esquerda (01) e d direita (02) do portao de entrada poderao ser utitizadas
tambem por servidores e estagiarios.

Art. 20. A erea de estacionamento situada ap6s a conversao d esouerda no
portao de entrada da sede da PGJ (04) serA destinada aos servidores. terceiiizados e
estagi6rios.

Art. 30. Magistrados, Defensores p(blicos, Advogados e autoridades, em
geral, que se deslocarem em servigo e sede da pGJ, poderao aparcar seus veiculos no
estacionamenlo interno, desde que haja vagas disponiveis.

Art.40, O direito ao uso do estacionamento, nas areas especificadas nos
artigos anteriores, 6 pessoal e intransferivel, nao podendo ser cedido a terceiros, seja a
que titulo for, ainda que o membro, o servidor, o terceirizado ou o estaqierio nao venha a
exerc6-lo.

Art. 50. A Secretaria de Administra€o da procuradoria Geral de Justica
devera cadastrar, em prazo nao superior a g0 (trinta) dias, todos os veiculos de membro!,
servidores, terceirizados e estagiarios que oficiam na sede da pGJ, mantendo um banco de
dados atualizado, que devere conter o nome e o teletone celular do proprietario, bem como
a marca, cor e placa do(s) seu(s) veicuto(s).

Paragrafo [nico. Cabe aos membros, servidores, terceirizados e estaoiarios
procurar a Secretaria de AdministraQao/prefeitura da procuradoria Geral de Justic; Dara
fornecer os dados necesserios d lorma€o do cadastro mencionado no caput deste artigo,
pessoalmente, por telefone ou por qualquer outro meio id6neo de com
interDessoal.
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Art. 60. Caso o usu6rio do estacionamento posicione o seu veiculo
obstruindo a saida de terceiros nas areas 01, 02 e 03, este, ainda assim, devera levar as
chaves, no entanto, devera providenciar a imediata retirada do veiculo logo que seja
contatado, pessoalmente ou por telefone, pela Secretaria da Administra€o da
Procuradoria Geral de Justiqa.

S 10. A remoqao do veiculo que se encontre na situagao do par6grafo anterior
sera providenciada pelo responsavel pelo veiculo, nao sendo atribuiqao dos motoristas da
Procuradoria Geral de Justiga, ainda que estejam desocupados no momento.

S 2o. E vedado o posicionamento de veiculos obstruindo a saida de terceiros
na area 04, tendo em vista a inexistancia de espaQo para manobras no loca..

S 3o. Cabe aos seMdores da porlaria o controle do acesso ds diversas areas
do estacionamento, devendo fazer comunicagao imediata e Secretaria de AdministraQao da
Procuradoria Geral de Justiga em caso de descumprimenlo deste Provimento, para
acionamento do responsavel pelo veiculo e imediata regularizaQao.

Art, 70. E vedado aos servidores da portaria receber chaves de veiculos para
cust6dia, ainda que estes ostejam obstruindo a saida de terceiros, devendo, neste caso,
ser observado o disposto no par6grafo primeiro do artigo 60 deste Provimento.

Art.8o. Os casos omissos serao resolvidos pelo Procurador-Geral de Justlqa.

Art. 9p, Este Provimento entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da data de sua publicagao.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR.GERAL DE JUST
de maio de 2013.

Alfredo RICARDo de H
Procurador-Geral de

Fortaleza, aos 29

HADO
Ceara
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