
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República na Paraíba

PORTARIA Nº 100 DE 8 DE MARÇO DE 2017.

Designa  Comissão  Especial  de  Levantamento 
Patrimonial,  com  fins  de  inventário  anual,  do 
acervo bibliográfico da Biblioteca da PR/PB.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO  ESTADO  DA 
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93, com suas alterações,  
e na IN-MPF/SG/SA/Nº 001/93, 

RESOLVE:

Art. 1º Designar Comissão Especial de Levantamento Patrimonial, com fins de inventário anual,  
do acervo bibliográfico da Biblioteca da PR/PB, composta pelos servidores:

PRESIDENTE MATIAS LEAL DA FONSECA NETO – Matrícula 24697-2

MEMBRO HONORIO GOMES - Matrícula 04934-4

MEMBRO ROBERTO HAROLDO DA FRANCA MONTEIRO FREIRE – Matrícula 03063-5

SUPLENTE DAVI DA SILVA VIEIRA – Matrícula 24233-1

SUPLENTE ANTONIO CESAR JORDAO CHAGAS - Matrícula 16030-0

§ 1º  O Presidente  da  Comissão,  na  sua  ausência  ou  impedimento,  será  substituído  por  um dos 
membros, por ele indicado.

§ 2º A Seção de Biblioteca e Pesquisa e o Setor de Logística da PR/PB prestarão todo o apoio  
necessário para a realização dos trabalhos da Comissão de Inventário.

§ 3º Para auxiliar a Comissão poderão ser convocados outros servidores, estagiários e funcionários  
de empresas prestadoras de serviços, os quais desenvolverão tarefas administrativas sob supervisão do respectivo  
Presidente e da Chefe da Seção de Biblioteca.

Art. 2º A realização de inventário bibliográfico de uma Unidade tem como finalidade confrontar o 
acervo físico com o registrado em uma base patrimonial e, assim, dar visibilidade ao valor contábil  dos itens  
bibliográficos que compõem o acervo de uma biblioteca, bem como apresentar as perdas, baixas e transferências 
às outras Unidades.

Art. 3º Os atos da Comissão deverão compor Procedimento de Gestão Administrativa – PGEA.

Art. 4º O empréstimo de material bibliográfico ficará suspenso, durante o período de inventário do 
acervo.

§ 1º  Durante  a semana anterior  ao início do inventário,  todas  as obras  emprestadas  deverão ser 
devolvidas.



§ 2º  As datas  de início e término do inventário serão amplamente  divulgadas pelos  veículos  de 
comunicação internos da PR-PB.

Art. 5º  O prazo para  conclusão  dos  trabalhos  da Comissão  e  apresentação  de relatório  final  ao 
Secretário  Estadual  da  Procuradoria  da  República  na  Paraíba,  é  de  30  (trinta)  dias,  contados  a  partir  da 
publicação do início do inventário, que será por meio de Ordem de Serviço. 

Art. 6º Publique-se, registre-se e cumpra-se.

RODOLFO ALVES SILVA

 Esse texto não substitui o publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 15 mar. 2017. Caderno Administrativo, p. 35.
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