
ESTADO DO CEARA
MINISTERIO POBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIqA
ASSESSORIA DE POLITICAS INSTITUCIONAIS

PROVTMENTO No'13012013

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

O PROCURADOR.GERAL DE JUSTIqA DO ESTADO DO CEARA, NO
uso das atribuig6es legais lhe conleridas pelo art. 127, S 29, da Constituigeo Federal c/c
o art.10. inciso V e XlV, da Lei Federal no 8.625, de 12 de tevereiro de 1993 e
disposiQ6es contidas no art. 26, V, Xvlll e )C(Xlll da Lei Complementar Estadual no72,
de 12 de dezembro de 2008 - Lei Organica e Estatuto do Ministerio Ptlblico do Estado
do Ceara,

GONSIDERANDO o elevado nomero de membros, servidores e
estagierios que oficiam no pr6dio sede da Procuradoria Geral de Justiga - PGJ, situada
na Rua Assunqeo, no 1 .100, Bairro Jos6 Bonifacio, Fortaleza/Ceara;

CONSIDERANDO que a Administragao do Minist6rio Publico, assim como
os gabinetes dos Procuradores de Justiga e$ao situados no referido pr6dio;

CONSIDERANDO a con$ancia de eventos promovidos ou apoiados pelo
Minist6rio P{blico, os quais, por vezes, €o realizados no audit6rio da pr6pria sede da
PGJ;

CONSIDERANDO oue os veiculos oficiais devem ser mantidos
estacionados na referida sede da PGJ;

CONSIDERANDO que o esiacionamento interno da PGJ nao e capaz de
atender toda a demanda;

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

CONSIDERANDO oue a entrada indiscriminada de veiculos na sede da
Procuradoria-Geral de Justiga compromete a seguranQa institucional;

CoNSIDERANDO ser da atrib
pretica de atos da administraqao em geral;

do Procurador-Geral de JustiQa a
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIqA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

CONSIDERANDO o estudo de 6rea de estacionamento elaborado pelo

N[cleodeApoioT6cnico-NAT,coniormecroquiobjetodoANEXOl,oraadotadopor
esta Administra€o;

RESOLVE editar o presente Provimento:

Art. 10. As 6reas situadas logo a frente do ponao de entrada da sede da
PGJ, tanto d esquerda (01), como a diieita (02), bem como aoJundo (03)' serao
destinadas exclusivamente aos membros e aos veiculos oficiais da Procuradoria Geral
de Justiqa.

Parigrafo rinico. De terQa a quinta-feira e ap6s as 14 horas em qualquer
dia semana ressa-lvadas situag6es eicepcionais identificadas pela Administra€o' as
ireai situaOas logo A esquerdi (Ol) e a direita (02) do ponao de entrada poderao ser
utilizadas tamb6m por servidores e estagierios.

Art. 20. A erea de estacionamento situada ap6s a conversao a esquerda
no Dortao de entrada da sede da PGJ (04) sera destinada aos servidores, terceirizados
e esiagiArios.

Art. 30. Magistrados, Defensores Poblicos, Advogados e autoridades' em
geral, que se deslocarem em servigo d sede da PGJ, poderao aparcar seus veiculos no
6stacionamento 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 iue o membro, o servidor, o terceirizado ou o estagiario nao venha
a exercCio.

Art. 50. A Secretaria de AdministraQao da Procuradoria Geral de JustiQa
devera cadastrar, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias' todos os veiculos de
r"rnuroa, servidores, ierceirizados e estagi6rios que oticiam na sede da PGJ'
mantendo um banco de dados atualizado, que dever6 conter o nome e o teleJone
celular do oroprieterio, bem como a marca, cor e placa do(s) seu(s) veiculo(s)'

Paragrafo rinico. Cabe aos membros, servidores, terceirizados e
estagidrios procurir a Secretaria de AdministraQao/Prefeitura da Procuradoria Geral de
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ESTADO DO CEARA
MINISTERIO PUBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCiONAIS

Art. 60. Caso o usuerio do estacionamento posicione o seu veiculo
obstruindo a saida de terceiros nas areas 0.1, 02 e Og, este, ainda assim, devera levar
as chaves, no enianto, devere providenciar a imediata retirada do veiculo logo que seja
contatado, pessoalmente ou por telefone, pela Secretaria da Admini;trabao da
Procuradoria Geral de Justiga.

S 10. A remoQao do veiculo que se encontre na situaQao prevista no caput
ser6 providenciada pelo responsavel pelo veiculo, nao sendo atribuiQdo dos motoristas
da Procuradoria Geral de Justiga, ainda que estejam desocupados no momento.

S 2'. E vedado o posicionamento de veiculos obstruindo a saida de
terceiros na erea 04, tendo em vista a inexistoncia de espago para manobras no local.

S 30. Cabe aos servidores da portaria o controle do acesso ds diversas
areas do estacionamento, devendo fazer comunica€o imediata a Secretaria de
AdministraQao da Procuradoria Geral de Justiqa em caso de descumprimento deste
Provimento, para acionamento do responsdvel pelo veiculo e imediata regularizagao.

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

Art. 80. Os casos omissos serao resolvidospelo Procurador-Geral de
Justiga.

Art. 90. Este Provimento entra
contar da data de sua publicageo.

em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a

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

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL
aos 29 de mdo de 2013.

DE , em Fortaleza,

Alfredo RICARDO de Hol a Cavalcante CHADO
Procurador-Geral de stiqa do Estado Cear6

REPUBLICADO POR INCOR

o Miristirio Piblico i i*tituiqdo pelhanente, esentidr afungaoiari icionat da Estado, inninindtrh" 
",1"1rr"d, 

*,r^
i!!!!j!!4La reeine den@tujtio e dos intuewiais e indiriduais indispont ex (CF. a . t 27) L



3

5
s

dal
@

t

I

F

I \.::r=!:r+
1 *=-;.=ri

f i. J-r .i.i.€i-+
iili-i i!.-. T

; ^'s$i-=t;r

:*"r* i

i
i \ '
i.. lt
l l/ i l
r i  t -
Lil

HI
liir'{
:li\\:ii\

i--l
bl{srrJ {

*i:..'.:i

l ! r

5 E

o:

Q)o3

! ! i


