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Ministérios
Ministério da Justiça

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA 99 537, PE 21 DE OUTUDRO DE 1991

0 'Ministro d,ets Estado da Justiça, usando da
-competência que lhe foi atribuida pelo artigo 255, inciso /,do Decreto
n9 99.20, de lp 4e moio de 1990, ±esolve;

Nomear CARLOS ALEXANDRE DE PAULA MOREIRA, Agente Admi-
nistrativo do Quadro Permanente deste Ministério, pare exercera cargo
em CoMissSo daInspetot Re2ional, Interino, código 280-101.3, do Depor
tamento Nacional de Proteçao e Defesa Económica da Secretarialiacionar
de Direito'EeonómfO9'

JARBAS PASSARINHO

RETTFIGAÇÁO
Xá Portaria 531/11J/GAB, de 17 de outubro de 1991, publicada nO

Di ránlo Ofirial , de 18 dos Mesmos més e ano, Seção II, onde se lã; penar
taffiente Badienal de Proteção e Defesa do Consumidor,- leia-se:Departi
Mento Nacional de Proteção e Defesa EConõrilicá.

'DESPACHOS DO-MINIS/RD
1m 21 de outUbref de : 1991

NO- 314 , O Ministre de EStadó.da Justiça, nO uso da competência
delegada pelo OeCrete ri 9 99.188, de 17 de março de 1990, retifica a
autorização do nfastamento do Pais, conatante do Despacho n e 028, de 13
de fevereiro de 1991; Para alterar o Peilodo de permanência no exterior
dos sereideirés: CARLOS IcAURICIO =MOND DE ANDRADE MULLER, EVORI
GRALHA, SAFIRA MARIA-DE FIGUEIREDO e ROOSEWELT prESEIEo DA' SILVA,
iotegránted da, eqUiPe jornalistipa qüe réalizou . a cobertura da viagem
do Toano. Sr- Presidente da Famlblica àln.frartida, para, 14 a 22.02.91,
inalmsive :ftrânsitO, Com ónus. Proc. o r 00000.001546/91-61.

09315 -- O Ministro de notado Aa- Justiçai, no uso de sua
cómpetência, torna seffl efeito O- DespachO n e 290, de 01 de outubro de
1,:991, publicado ao Diário Oficial de 02 de outubro de 1991: Seção /I.

JAR8AbpASSAR/HHO

'SECRETARIA EXECUTIVA

POTARIAS pc 18 DE OUTUBRO pE 1991

SEGRETARI0EXERU7100 DO NIXISTDRIO DA JUSTIÇA,
INTERINO, usando da g emp etencia que lhe fdi sulcdeléiada pela Portaria
Rinfsterial me 679, de 21 de a g osto de 1990, resolve:.

N9 557- Nomear CADA LURIATARIAS pE JESUS, , A9ente Admi-
,°iStrativo , do Nuadro Permanente deste Ministério, Pana exercer a cargo
em -mláisSI. de Chefe-de Serviço, código DAS-I01.1, do- De partamento de,
Asiüntos da Cidadania da Secretaria Nacional dós , Direi-toé da Cidadania

"e JUsiVre:

N9 558 - 1 Nomear DARIA. DE FAilliA GORES, PRAIRE para
exereferf o carg ó elsoomissão de ' Assessora, cedi.° DAS-1:02.2, do Secretá
rialaclOnai dos DireiIàs da- Cidadania e Justiça,

II - Em Consecliencia, exonera-la do 'cargo em co-
missão mú. ocu pa 'de Chefe de Serviço, código ims,I914., do Departamento
ele-Aísirrá p s	 Eididania dá referida Secretario.

O SECRETARIOrENECUTIVO-INTERINO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
no uso de suas atribuições iegais e nos tecidos da Portaria n z 358, de
10. de Meio dê 1990, alter.dá pêlo -Portaria n é 366, de 05 de julho de
1991, r.solvet

N9 559 - - Subdelegat competência ao Coordenador-detal de
Serviços Gereiapara coordenar e executar as atividades inerentes O
admitaistraçãô 'Ae material, património, obras, serviços eM geral,. trens-
Portes, romurliCação, conservação e manutefiçãO dos edifícios deste
Ministério, podendo, para tanto, praticar atod necessários ao des.,
Perdi° de sims.atribuiçOés, inClusive;

a) atuar como Ordenador de Despesa, no que se refere aos , atos de Oeste.
Orçamentária-e Financeira . conta dos iecurábs provisionedos à
O00/Ministério da àsatiça para custeio e C:apitai, podendo, ainda;
descentkalizá-los em favor de outras unidades gestores, quando assiM
o permitirem as normea de ',Administração Financeira vigentes;

b) assinar cOntratos, acordos e ajustes da ave, área de competência;
c) constituir ou desfazer comissões de licitação, coMinsõeS especiais e.

comissões assessores Pata apoiar Processos licitatórios;
d) homologar e adjudicar liCitaçóes, bem- -como ' julgar resud000 .em

Priheira instãhcia;
e) dispensar a realização do concurse licitatório ou declarar a sua

inexigibilidade nas hipóteses Contempladas pelos artigos 22 e '23 dó
Dectetd-lei ti z 2.300, de 21 de noveMbro de 1986, ouvida á Cônsul-
toria-Jutidiaó;

f1 aplicai penalidades aos- fornecedores e prestadores de serviços
inadimplentes;

97 autorizar a aquisição, alienação, Permuta, cessão, leilões e baixa
de material, conforme a legislação pertinente;

h) baixai- Portaria relativa à instituição de cpmissão de nindiCâneia,
para apurar fatos- e resPonaabilidades, haSua área de atriação.

II - Esta Portaria entra em	 vigor ha data de Sua
publicação'.

ALMÉRIOCANÇADO DE AMORIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .GERAL

Coordenáeão de Recursos Humanos.

PONTARIAS DE 18 DE OUTUBRO SE 1991
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DASECRETARIA DE

4D8I0I0TRAÇA0 GERAL DO MIN/á/ERIC - DA JUSTEÇA, esaodei da subdeIege.
çSo de competência que lhe foi conferida pelo artigo, 19, item II,da
Portaria Ninisterfal n9 352, de 08 áe maio-de- 1990, publicada 	 me
Diário Oficial de 09 seguinte, resolve:

59 291 -	 Aposentar por invalidez permanente, com funde/sento
no artigo 40, inciso I, da ConstituiçSo Federal, edmSinedo com o ar
tigo 186, item I, parágrafo 19, da Lei 09 8,112/90, Aurisa Mára
Gonçalves de Menezes, matricula-rue 075-6002018, no cargo de Télénico
ee Assuntos Educactonais, clidigoNS-529, classe ''c u, referência PS-
17, do Quadro permanente deste Ministério (Processo n9 08000.014781/
91-07)"

N9 292 -	 Aposentar por invalidez permanente, com fundamento
no artigo 40, inciso I, da Constituição Federal, eobbinado com o ar
tigo 186, item I, parSgrafo 0, da Lei n9 8.112/90, JONAS	 MAk/NHU
DE ALMEIDA, matricula n9 075-2131754, p o carga de Agente Admihisrra
tive, cédigo SA-80/, classe Espoeis], referéncia 91-32, do 	 Queda
Permanente deste ;Uniste- tio (Proéesso n9 08000014782/91-50).

09-293 -	 Declarar aposentado, compul.Oriamenté,a partir 	 de
12.12.90, com füodamento no artigo 40, inciso II., da Gonstituàção
Federal, combinadq com e artigo 186, ited i/, da Lei °g 8.112190 e
Orientaçllo Normativa 59 06, publicada no DiSrio Oficial de 20.12.90,
MANOEL RODOLPHO DA CUNHA, Matrieul. n9 075-6000475, no cargo de
Agente de Portaria, eSeligo TP-1202; classe E, refer0ncia ' NA.‘11, do
QUadra Peri:iminente deste Minisario (Processo n9 08000.000105/91,63).

12500.1811 SANTIAGO SILVA

RET/FICAÇÀO

Na Portaria n9 188, de 11 dê outubro de 1991,,pubfica
dà no DiSrio Oficial de 14 sobseqUente, onde se lê .	  da Dei n913.122/0,
Leia-se .	  da Lei n9 8.112/90.

SECRETARIA DE POLICIA ÉEDERAL

PORTARIAS DE 17 DE 0070090 dl 1991

O SECRETARIO DE 'POLICIA -FEDERAL, ti;and0 da compete'e
ala que lhe foi subdelegada pelo , amigo 12, item III, da PostáCia MI
filsterial n2 481-M3, de 08 de' junn g de 1990, resolve:

59 500 -	 Conceder aposentadori a , de acordo com o artigo 19
dá Lei Cemplementar n9 051, tle 20 de dezembro de, 1985, a NARÇIZO PE'
'REINA DE'CARVALSO, matricula ng 022.2,126.041, co cargo de Agente de
Policia Federal, Classe Especial, Padrão 111, , com a yantagem previ.s
ta-no artigo 184, iteM li, de Lei n2 1,711,, de 28 de outubro de 1952
combinado cmn o artigó 250, da Lei ng 8.112, de 1/ de dezembro	 de
1990, é artigo le, d. Lei fie 6.701, de 24' de °Cimbro de I 97 9ê	 acres
tida da Gretaicação por Operaçaes Especiais, ifistiluica pé1a	 ard

Frederico
Typewriter
REVOGADO
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