SERVIÇO PÜSLICO FEDERAL

PORTARIA Ni

119

DE

1 O DE JlHI) DE 1983

O PIID-..ot IWM M .III?(M;JC.A, no l.J1!JO de suas atribuições, e ccnside
rando a necessidade de disciplinar, no âtt>i to da Procuradoria. Geral da RepÚblica, a ~
pl"'dução de doct.Jnentoo, reeolve:
-

,

*

1.
As mequinas :fotocopiadoras existentes na Procuradoria Geral da RepÚbl!
ca, locadas ou não, · deetinan-se exclusivanente à reprodução de documentos em objeto do
serviço.2.
.
A reprodl..lção de docunentos em objeto do serviço depende de autorização
de Mellbros do Ministério PÚblico Federal, do Chefe do Gabinete do Procurador Geral da
Re~lica, do Diretol"-Geral da Secretaria e dos Coordenadores de Pessoal, de Aàninistracão e de Orçamento e Finanças, preenchido o fo:rnulário proprio (anexo 1).
,~

3.

08 doctBentos de indole particular ou peças de processos judiciais po

dezio, a critério dos interes58t.ioe, ser reproduzidos na fotocopiaoora locada pela .AsS;
ciação doe Servidores do Ministério PÚblico Federal, cootra paganento de valor equiva=
lente ao vigorante nos Trib\ntds Superiores.
4.
A rep.rodução de peças de procesaos judiciais, todavia, fica condiciona
da à prévia autorização do Procurador Geral da RepÚblica ou dos Subprocuradores Gerais
da RepÚblica, con:torme a matéria tram te no Supremo Tribunal Federal ou no TritAlnal Fe
deral de Recursos, utilizando-se, no caso, fomulário especifico (anexo 2).
-

a.

O Responsável pelo Setor de Reprografia respooderá por eventual de9Ct!!
primento desta Portaria, cabendo-lhe, outrossim, encmú.nhar ao Coordenador de Aàninistração, semenalmente, estatística dae cÓpias atendidas, ilustrada can os originais das
autorizaçÕes respectivas.

6.
Observar-se-á o maior canedimento possÍvel nas cÓpias em objeto do se!.
viço, can a finalidade de reduzir gastos e econanizar material.
7.
O disposto na presente Portaria aplica-se
Sala de Expediente do Procurador Geral da Repjblica.

à fotocopiadora

8.
As Procuradorias da Re~lica nos Estados
com vistas ao contido no i tem 6 desta Portaria.

adotarão

ORJGJNAL ASSINADO

:oow :o' lfÁI.l'J."ll1!S amm

utili.zOOa na

medidas

idênticas,

