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Secre arias de Estado.'
bro de 1926
fi1h a deJose dos Santos
Guerrilha e de Maria dos Santos Aleiico Guerrilha

Miritstério . da Justica.

residente

n42. Estado„..de São...P.aulo

(Processo....1....861/78 ):

IBRANIM ABI-ACKEL
Ministro da Justiça

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N9 180 DE 1-5 DE ABRIL • DE 1983

'PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
PORIMuA N9 75, DE 14 ,DE ABRIL DE 1983'

• O MINISTRO DA JUSTIÇA, usando da atribuicito que
lhe confere o art. 8. • do Decreto n. • 70.436,
de 18 de abril de 1972.
RESOLVE recoriheoer aos -portugueses abaizo'norea- doa a itialdade -de direi-tos e obrigeçOes ciis, nos ternos clot arta 2. • e
5.• do- aencio- riado.Decreto, a fiRde-que possas gozar dos- direitos outorgados
ConatituLÀO,.. -.Convençlo que instituin o -Estatuto da. Igualdade e nas
-Leia da Pais,- -selva o gozo de direitos políticos
ADELAIDE
DE NAZARE...DOR. SANTOS ' •
"Snatural - e•.a.pinhel- n!PottUgal
, nascida,
. cie 1935
*
filh..a de
e de Luciiia dC Jeaus Pinto
residente no Estado do Rio de Janeiro (Processo n. •

....

25 601/82)

BENTO, JOSE..,MIEGÁS...LOURÕ

•
natural de SO;Faro-.n•Portngal.
nascido a 06 de. junho de
1,922
, filh. 9 de Aell:t9
'Lbtirci e de Maria JóSe Lopes -Louro
residente nó Estado dõ Rio de Janeiro.
555/82)
n'
_

•
-CARLOS MENDES TEIXEIRA.
turei d e Burgo Arotlea-Portiigal ; nascid O á 11 de janeiro
de 1933,
....
. ,
;•
t,0.404.-.A...0..-.00:..~Xi&M01.404,20,X0X.0,.....
.... _ ... -__ ...... .... ...... .:. ..... ,____ .............. _
residente- - '.116. Sstadó do Parã , (-Processo ià • •2g 74.1782 )
'
- EUGÊNIO RIBEIRO
-natural de- :K~a -1•3(1239~*rt-~
nas' eido: a
t.G 4101 L9'
de ...V.alent-intiti-beitõ- a -de Marie da * Graça Riheir0
Eataild.do-- -Pitkint
reÉdélente
XProceesio- 30 855182 ):
JOSE DOMINGOS. -BARATA

,

.magral-U-Serrkejoirtele_to;:ico±ktoial
nasoid.0.. a.16 de .novea,.
-brõ,de 192-7 , fiih o de D‘4n.9912 É.X.
titó6 Barata... de Érneatiria:de. desut Barata.
rinadente- 1MS 2Mt2286-4e#Mábt2902 (ProoeSeo
291/82)*-:
MARIA AUGUSTA piGUEIREDO-

natural de Alverda R Pinhel •sPortugal , nascida a 11 -dê j3gink...
, filh..a de .JaCinto.:.F.ígusi
redo e da Elisa da Conoeiç.ão
.
residente no Estado. do. Rio- dê Janeiro
(Processo 33 ' 02$182 );

O PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA,

no tato de suas atribui.

ções e considerando que:
aj o artigo 87 dó Detreto-Iei n 2 200,_ de 25 de feverel.
ro de 1,967, como norma geral, atribui responsabilida
'de aos chefes dê Servicti Ma relação aos bens mOvete,
materiais e -equipamentos em uso;b) o artigo 90 do mesmo diploma legal previ .-que responderão pelos pre -juizoS que 'causarem à 'Fazenda Pública
o orderiador de .• despese e reSponsável. peia :guarda
de dinheiros, *14:ires e -hena;
c) em Unção das disposições anteriores, tel resporiaabi.
Ifidade há que estar perfeitamente definida::
d) o Departânientó- Adminietrativo- do , Serviço PúbliCo. ,. na 1
-qualidade .de . órgãO -Central do Sistema de Serviços Ga
—
raia, firmou _entendimento no sentido-de que Ci -expres
-são ',chefes de serviço" 'abrange quaisquer dir 'irgen-. •
.tes.;
ej a orientação do 15rgati Sistimico deve.,.ser adaptada
realidade do Ministárici Publico Federal, a fim' de de
terminar-se o- nivel Otiino era que deva Ser *colocado
o controle dos bens patrimoritÉiis' em uso, conforme re
conhece o próprio .drgão;
t) em decorrência, não 'podem ser desconsideradas si tua-

ções de fato, pára ' alcançar servidores não neoesseria
mente Ilgadcis Á funções de comando, como tarbbám ,para.
liberar autoridade-e, voltadas Pará as atividades
listioas do MinisteriO Público Federal; de compromisÉtos meramente rotineiros, Incompatíveis bom Sjige
tas atribuiOáee, resolve

Designar, ate a superVeniencla de regulamentação- eapecf=
fica, os responsáveis pelos bens móveis, materiais e equipatiientos-',em'
uso, no âmbito da Procuradoria Geral da República,, objeto' do : quadro 'ene;
, .
iço a presente Portaria-. •

de 1925 .

MARIA. ROLANDA-GUERRILHA RIBEIRO DE JESUS
•
natural de- São arFáro.P.cirtugal,
nascíci...a-à 23 de otitu-

2.
Compete, primacialmente, aos" responsáveis ára designados
6u, nos seus impedimentos, aos gubstitutos. eventuais:
I - zelar pe-Ia conservação- é boa utiIi-ZaçãO
riál ou: equipamento;

bebi-, mate.
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requisitar material ao Almoxarifado, seja de consumo
ou perante, 'ressalvado o contido no item 4.;
III assinar termos de responsabilidade;.
IV - domunicar,à Seção de -Cadastro de:Bens, da Coordena-dona de AdMinistração da Secretaria da Procuradoria
Geral da 'República, toda a qualquer anormalidade em
_
relação ao aóervo sób sua responsabilidade; •
V - enoaMinhar à Mesma Seção-, para os fins regulamenta' reg, bém móVei, material du equipamentos que se evi
denodarem ociosos, antieconómicos ou inservl.vels;
VI -

donferir e assinarf o inventàrió : pertinente ao setor;

-VII:impedir a . retirada -de qualquer tem :móvel, material
dia equipamento do setor, salvo à vista .de documento
-que regularmente lhe desonere da responsabilidade;

- -••••

- VIII - solicitar consertos em bete móvel, material ou equipamento.

SEGUNDA-FEIRA,
18 ABR 1983
_

4-0.1iláterial dê consumo oupprmanent4Itedessário aba As.
sessores do procurador Geral da Republica e aos- Assessores dos Subprocuradores Gerais de Republica sera requiaitado . ao-Alffioxarifodo,: res
pectivamente, pela-Secretária do Diretpri-Oeral de- .Secretaria e peio Di
retor de Secretaria da Subprocuradorie Geral da República.
••,••:\

S.
No que- tange aos váláulos oficiais, a responsabilidade
Será atribuída aos respectivos motorístaa, - os quais assinarÃo. termos •
de responsabilidade individualizados„ incluindo acesSOrios -e ferramentas-.
Os bená 'otiosoa, antieâóhOinicos
inservivcia enquanto recolhidos a depósito, aguardandO destinação, permanecerão sob s.
responsabilidade do Chefe da -Seção de -Cadastro- -de Bens, de Coordenadó
ria de. Administração da Secretaria de Procuradoria Geral da República
7.

Os Procuradores=Chefee das produradorias da República
nos Estados baixarão atos adaptando, a Seu : avel, ó Contido nesta. Porteria.

Sempre- 'que houver . Mudança. de titulares 4os cargos ou de
funç.ó. es 'en0Merados no- anexe A esta Portaria, a Seção . de Cadastro de
Bens, da -COordenadoria de Administração- da Secretaria da Procuradoria
Geralda Republica, promoVerà-o inventario de passagem - de responsabili
-Ode, a ser assinado por quem- inicia a geatãO, após conferi-lo e reco
nbeC'eloexeito, exceto quanto a eventuais felta g , a serem 'imputadas a
: q 4 a M termina a. .EeatiO

ANEXO

PORTARIA P G R

S EHT - 0 R E 8" - - --DrA

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
.
Gabinete do Procurador-Geral Sala da Secretaria e Sala de Espera do

Sala de Expediente do Procurador Geral, Sala de Reunioes e Secretaria
Executiva dõ, Conselho-,
.. Superior .dó .Minitterio Público FederaI........
Residericia Oficial do Procurador Geral da Republica e dos Subprocuradores ,Gerais daRepúbIica, e partes comuns do Edificio-sede da PGR.
-Gabinetes de Subprocuradores G ereWel da, ReAbli-c a, de-Procuradores da
da Republica ,e. Chefe- .de -Gabinete .....
,Assessorew dó Procurador gerai da Republica e de Subprocuradores Ge=
I raiei da- .República ... ,... . - ....., . -....- ...,.....-. ........ . . ... ...... — .
Gabinete- do Diretor Geral .da Secretaria, Sala. de Assessores e Sala
I de Assessores .e. Saia_ .de Reuniões ..-.......-. ,... _ .
-Gabinetes de Coordenadores, Sala de Assessores õu Assistentes,. Sala
•

__ ,

„

-

BIBLIOTECA

Os casos omissos e. as dúVidas susóitadas serão resolvi
dos pelo Proourador Geral da EePtSt4ida..

(Of. n9 113/83)
an:EwI0 WIRTurs Creia)

N2 75 9

DE

DE

198-3
. :R . E . S, PONS XV -E.-- I'. -S .
Secretaria do Procurador Geral da República
.
14

APRIL

Secretario Executivo do Conselbo Superior do Ministerio Publico Fede
..rffl_

.

..

Chefe da Seção de Cadastro de Bens da Coordenadoria- de Administração
da Secretaria -da PGR .
,. .
Secre tdria de dada autoridade
.
.
Asseslores, mediante termo individualizadoSecretária do Diretor-Geral
Secretaria de cada Coordenador
!
_
01.gfe da .Biblioteca

Diretorce de Divisao e Sala- de .Chefes de Serviço ou de
Seções -.'4`.• .,.. :-:-.. . . .
Portátis: dõ Edificio-Sedé, Setor de Traásportes, Saia de Motoristas,
Sala de 24134 Audit6rie , Coim e e Lanchonete

Diretores ou Chefes-

oficinas

Servidores eSpecializados, Mediante termo individualizado

IGatinetee'de-

•.•. ..- .......-...... # ...-... .. . . z. . .. . . .. .. . . . . . . .. . . . .
,

. — ......:,.. -- ... . . ... ........., ..

~A -de Auxiliares de Plena Xie - .- - - &- -- ---,- -

.....-,...... — ..,—
'. :-.- —

- -- — — — -

Chefe -do Serviço de Atividades- Auxiliares

Auxiliares de Plehario, mediante termo individualizado -

Sala de Reprografia

Servidor indicado pelo Coordenador dê- Administração

Subprocuradoria-Geral da República . ,....- .......- .- ...... . . .. . . —

Diretor de Secretaria'

.

