
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República na Paraíba

PORTARIA Nº 077, DE 3 DE ABRIL DE 2014

ALTERA O ART. 9, 12 E 17, DA PORTARIA N° 33, DE 
17  DE  MAIO  DE  2012,  QUE  DISCIPLINA  O 
FUNCIONAMENTO  DOS  SERVIÇOS  DE 
IMPRESSÃO,  CÓPIAS  E  DIGITALIZAÇÕES  NO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO ÂMBITO DA 
PARAÍBA.

O  PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA 
PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Regimento Interno do 
Ministério Público Federal, e:

Considerando,  a  necessidade  de  estabelecer  normas  e  procedimentos  para  o 
controle das impressões e cópias coloridas, devido ao seu alto custo.

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o rt. 9°, art. 18 e art. 19,  da Portaria n° 33, de 17  de maio de 
2012, que passarão a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  9º  Deverão  ser  estabelecidos  mecanismos  de  controle  de  impressão  de 
páginas coloridas, de modo a evitar o desperdício de recursos.

§  1º  Somente  a  área  de  reprografia  ou  servidor  autorizado  terão  acesso  à 
impressão colorida.

§ 2º As impressões coloridas deverão ser solicitadas através de sistema próprio 
da reprografia pela chefia imediata.

…............................................................................

Art.  12 As cópias deverão ser registradas em controle específico,  de modo a 
manter os dados de usuário, data, hora e quantidade de páginas copiadas.

§ 1º Somente os servidores do setor de reprografia ou servidor autorizado terão 
acesso à cópia colorida.

§ 2º As cópias coloridas deverão ser solicitadas através de sistema próprio da 
reprografia pela chefia imediata.

…............................................................................

Art.  17 Os trabalhos de impressão e cópia serão registrados, conforme disposto 
nos artigos 6°, 7° 12 e 13, podendo ser monitorados posteriormente, para fins de 
apuração quanto à necessidade de serviço.

§  1º  Deverá  ser  encaminhado  relatório  de  uso  semanal  dos  equipamentos 
coloridos às áreas responsáveis pela reprografia.



§ 2º  O uso não institucional dos recursos de impressão e cópia estará sujeito à 
análise de ressarcimento ao erário.”

Art.  2º  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  presente  data,  revogando-se  as 
disposições em contrário.

RODOLFO ALVES SILVA

Publicado no DMPF-e, Administrativo, nº 67, de 09/04/2014, p. 27

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/37161/DMPF-ADMINISTRATIVO-2014-04-08_067.pdf?sequence=1

	Procuradoria da República na Paraíba

