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Este Manual de Boas Práticas foi elaborado pela Mesa Diretora da Procuradoria Geral 
do Estado de Sergipe, em conjunto com a Secretaria Geral (SEG), para orientar 
procuradores, servidores, empregados, colaboradores e usuários sobre a utilização, 
manutenção e conservação da nova sede do órgão.
O documento traz orientações a respeito da utilização dos espaços do prédio, de 
forma a garantir o bom uso das instalações, a conservação do mobiliário e dos equipamentos 
e a promoção de um ambiente de trabalho agradável e seguro para todos.
Trata-se de um material em constante construção, uma vez que novas necessidades 
irão surgir a partir do dia a dia de trabalho. Assim, sua atualização deve ser coletiva, buscando 
a conscientização de cada funcionário da PGE sobre seu papel fundamental nesse processo. 
Contamos com a colaboração de todos para que possamos manter um ambiente de 
trabalho limpo, organizado e harmônico.

Boa leitura!

APRESENTACAO
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Prazo para resposta: 01(um)  dia útil.
Prazo para execução: poderá variar conforme a natureza da demanda.

1. ORIENTAÇÕES DE ACESSO AO PRÉDIO DA PGE

1.1. Acesso pela catraca eletrônica 

O acesso dos  servidores, empregados e colaboradores da PGE às 
dependências do órgão acontece, exclusivamente, através da catraca 
eletrônica, mediante utilização do crachá de acesso ou reconhecimento 
da digital cadastrada no sistema;
Durante a permanência no prédio, os indicados acima deverão portar 
o crachá de forma que seja visível sua identi�cação;
O crachá de acesso é de uso estritamente pessoal e intransferível;
A primeira via do crachá será fornecida gratuitamente pelo órgão; 
Em caso de dano, perda, roubo ou furto do crachá, informar à SEG 
para que possa tomar as medidas cabíveis;
A solicitação da segunda via será feita através do encaminhamento 
do formulário constante no Anexo I deste Manual, devidamente 
preenchido, via e-mail, para a SEG;
A partir da segunda via, será cobrado os custos para a emissão do 
novo crachá, salvo nas situações de furto ou roubo, mediante apresentação 
de Boletim de Ocorrência;
Em caso de exoneração, demissão ou desligamento, o crachá de 
acesso deverá ser devolvido à SEG.

1.2  Acesso de visitantes

O acesso de visitantes ocorrerá pela catraca eletrônica, sendo 
necessária a realização de prévio cadastro na 
recepção, bem como autorização do setor ao qual se destina;
O visitante receberá cartão de identi�cação, que deverá ser portado 
de maneira visível.

2. UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DE TRABALHO

O projeto das salas foi realizado com o objetivo de promover um 
ambiente de trabalho funcional e confortável para quem o frequen-
ta. Para que se mantenha um espaço seguro, limpo e agradável, so-
licitamos a cada usuário seguir as orientações abaixo.

2.1 Alteração de layout e instalação de equipamentos

O procedimento previsto neste tópico se aplica às seguintes situ-
ações:

Alteração na disposição dos móveis e máquinas 
(ex: computador, impressora);
Colocação de quadros, prateleiras, entre outros itens de decoração;
Instalação de equipamentos eletrônicos (ex: cafeteira, frigobar, 
aparelho de telefone).

Solicitação: Encaminhamento do formulário constante no Anexo II deste 
Manual, devidamente preenchido, via email, para a SEG, para que esta 
avalie a  viabilidade da solicitação e, em caso de aprovação, designe fun-
cionário/equipe para executá-la;
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3. UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO E DO ROOFTOP

Para utilização do auditório e do rooftop é necessário prévio agen-
damento junto à SEG, com antecedência mínima de 24 horas, de-
vendo observar as seguintes orientações:

A responsabilidade pela preparação do espaço é do solicitante;
Ao terminar o evento, comunicar a SEG para que providencie a lim-
peza do local.

Solicitação: Encaminhamento do formulário constante no Anexo III 
deste Manual, devidamente preenchido, via e-mail, para a SEG, para 
que esta veri�que a disponibilidade para utilização do espaço na 
data e horário solicitados e proceda ao agendamento.

Prazo de resposta: 01 (um) dia útil.

2.2. Orientações ao finalizar o expediente de trabalho

Ao �nalizar o expediente de trabalho, algumas atitudes são 
imprescindíveis para a manutenção de um ambiente limpo e 
organizado e para a garantia da durabilidade dos equipamentos e das 
instalações:

Organizar a estação de trabalho;
Desligar ar condicionado, computadores e monitores;
Apagar as luzes ao sair.

2.3. Orientações Gerais

Não é permitida a instalação de micro-ondas, sanduicheira, panela 
elétrica e similares nas salas;
Não é permitido colar avisos, notas, bilhetes, post its e similares nas 
paredes;
Não é permitido descansar ou sentar sobre a mobília;
Evitar colocar os pés nas paredes, especialmente, abaixo da mesa de tra-
balho;
Evitar realizar refeições nas salas. Dar preferência à utilização da cantina 
ou do espaço de convivência;
Manusear as cortinas com cuidado para não dani�cá-las.
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6. ESTACIONAMENTO

O estacionamento privativo será de uso exclusivo dos membros da Mesa 
Diretora e de carros o�ciais. Já o estacionamento interno será  de uso dos 
procuradores, servidores, empregados, terceirizados e colaboradores da PGE. 
Para que sejam funcionais e seguros, recomenda-se a adoção das se-
guintes medidas:

Respeitar as vagas preferenciais;
Estacionar, preferencialmente, de ré;
Não ocupar mais de uma vaga;
Evitar colocar o carro desalinhado; 
Os primeiros a chegarem, favor estacionar nas vagas do fundo para não 
inviabilizar a passagem dos demais.

7. SILÊNCIO NOS CORREDORES

Evitar barulho, a exemplo de conversas em voz alta e som de celular ou 
de outros equipamentos de multimídia no ambiente de trabalho.

4. ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

O espaço de convivência é destinado à realização de refeições e para 
que seja um ambiente confortável e agradável para o uso dos funcionários, 
recomenda-se a adoção das práticas abaixo: 

Manter o ambiente limpo e organizado;
Manter  a disposição das mesas e das cadeiras;
Evitar barulho, a exemplo de conversas em voz alta e som de celular ou 
de outros equipamentos de multimídia;
Dar preferência à utilização de fones de ouvido ao reproduzir áudios e 
vídeos;
Dar preferência à utilização de copos, xícaras e garrafas reutilizáveis e de uso 
individual, pois não serão disponibilizados descartáveis.

5. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES

Para a manutenção de um espaço limpo e organizado, é preciso a colab-
oração de todos os usuários, em especial:

Evitar deixar objetos pessoais sujos, restos de comida e de 
embalagens sobre a mesa de trabalho;
Se sujar a sala, comunicar aos funcionários responsáveis para que 
providenciem a limpeza do local;
Lavar os utensílios do espaço de convivência após utilizá-los;
Não jogar lixo ou papel no chão das salas ou dos corredores;
Ao utilizar os banheiros, não jogar papel fora da lixeira e dar 
descarga após o uso.
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