
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

PORTARIA Nº 3, DE 11 DE JANEIRO DE 2019.

Altera o Anexo I da Portaria PRSE Nº 206, de 3 de dezembro de 2018.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  EM

SERGIPE,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  pelo  art.  33,  I  e  II  do  Regimento  Interno

Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela  Portaria SG/MPF Nº 382, de 5 de

maio de 2015, e com base no disposto na Instrução Normativa MPF/SG/SA/nº 001/93, RESOLVE:

Art.  1º  Alterar o Anexo I da  Portaria PRSE Nº 206, de 3 de dezembro de 2018,

publicada no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico – DMPF-e nº 228, de 4 de dezembro

de 2018, para que passe a constar conforme segue:

ANEXO I

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PELAS AÇÕES DO INVENTÁRIO:

Atividade Data Responsável

Abertura do PGEA (Procedimento Administrativo – Inventário) 05/12 Presidente da
Comissão de

Inventário

Envio do relatório atualizado dos bens patrimoniais dos gabinetes
para o Gabinete do Procurador-Chefe

21/01 a 23/01 SELOG

Envio  do  relatório  atualizado  dos  bens  patrimoniais  dos  demais
setores para a Secretaria Estadual

21/01 a 23/01 SELOG

Envio de memorando para os gabinetes com o relatório atualizado
dos bens patrimoniais para conferência

24/01 a 25/01 Procurador-Chefe

Envio  de memorando do para  os  demais  setores  com o relatório
atualizado dos bens patrimoniais para conferência

24/01 a 25/01 Secretário Estadual

Reunião  entre  a  SELOG e  integrantes  da  Comissão  para  definir
processo de trabalho de inventário do Almoxarifado

28/01 SELOG e membros
da Comissão

Suspensão das requisições do Almoxarifado 30/01 a 01/02 SELOG

Inventário do material de consumo do Almoxarifado 30/01 a 01/02 Comissão

Realização  da  conferência  dos  bens  patrimoniais  sob  a
responsabilidade dos Setores e Gabinetes

28/01 a 01/02 Setores/Gabinetes

Comunicação ao SELOG dos bens não encontrados e dos bens que
não constam do relatório mas que estão no setor/gabinete

28/01 a 01/02 Setores/Gabinetes

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/26764
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/26764
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/165708
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/165708
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/31


Realização dos ajustes no sistema dos bens patrimoniais localizados
em UL distinta da constante do sistema

04/02 a 08/02 SELOG

Comunicação aos  Setores/Gabinetes  dos bens não localizados em
outras ULs

04/02 a 08/02 SELOG

Comunicação  ao  Procurador-Chefe  e  ao  Secretário  Estadual  dos
setores/gabinetes  que  não  apresentaram  resposta  à  conferência
inicial dos bens

11/02 SELOG

Reunião entre a SELOG e integrantes da Comissão para:
a)  esclarecimento  de  dúvidas  e uso  adequado  do  equipamento
coletor de dados
b) distribuição das tarefas entre os integrantes da Comissão
c) elaboração do cronograma para conferência
d) apresentação do relatório dos bens não localizados

12/02 SELOG e membros
da Comissão

Devolução do acervo emprestado pela biblioteca 12/02 Usuários da
Biblioteca

Suspensão das movimentações de bens 12/02 SELOG

Suspensão de empréstimos de livros 12/02 SEBP

Inventário dos bens patrimoniais 13/02 a 01/03 Comissão

Inventário do acervo da Biblioteca 13/02 a 01/03 Comissão

Retorno da movimentação do empréstimo de livros 11/03 SEBP

Retorno da movimentação dos bens patrimoniais 11/03 SELOG

Apresentação do relatório final 12/03 a 14/03 Comissão

Tentativa de localização de eventuais bens não localizados 15/03 a 27/03 Setores/Gabinetes
responsáveis, com o
auxílio do SELOG

Apresentação do relatório final dos bens não localizados 28/03 a 02/04 SELOG

Envio de memorando para os gabinetes com o relatório atualizado
dos bens patrimoniais não localizados

03/04 a 04/04 Procurador-Chefe

Envio  de  memorando  para  os  demais  setores  com  o  relatório
atualizado dos bens patrimoniais não localizados

03/04 a 04/04 Secretário Estadual

Manifestação acerca dos bens não localizados 05/04 Setores/Gabinetes
responsáveis

Avaliar  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para  apurar
responsabilidade pelos bens não encontrados.

08/04 a 10/04 Procurador-Chefe

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  14  jan.  2019.  Caderno
Administrativo, p. 22.
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