
Gabinete do Prefeito – Gestão Julio Coutinho

Notação PCRJ/GBP/JC
Data Limite 1980-1983
Título Gabinete do Prefeito – Gestão Julio Coutinho
Dimensão
física/mensuração e
suporte

 Documentação textual (impressos e mimeografados):
- 1,00 metro linear de recortes de jornais;
- 6,00 metros lineares;
 Negativos em preto e branco: 1832 tiras, 8533

fotogramas;
- 35mm: 1650 tiras; 8045 fotogramas;
- 6x6: 168 tiras; 455 fotogramas;
- 4x4: 14 tiras; 33 fotogramas.
 Contatos em preto e branco: 2072 tiras, 10070

fotogramas;
- 35mm: 1908 tiras; 9575 fotogramas;
- 6x6: 152 tiras; 462 fotogramas;
- 4x4: 12 tiras; 33 fotogramas;
 Fitas cassete: 58 unidades.

Níveis de descrição Fundo.
História
administrativa/biografia

Nascido em Pernambuco, no ano de 1929, Júlio Alberto de
Morais Coutinho formou-se engenheiro eletrônico
(aeronáutico) pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Em
1979 tornou-se secretário de Indústria e Comércio do Estado
do Rio de Janeiro no governo Chagas Freitas. Em 1980
assumiu, por nomeação do então governador, a prefeitura da
capital fluminense. Na chefia municipal enfrentou problemas
com os chaguistas, políticos liderados por Chagas Freitas.
Deixou o cargo em março de 1983. A partir de então passou a
dedicar-se às atividades acadêmicas.

Produtores Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/Gabinete do Prefeito
Julio Coutinho.

História arquivística Documentos acumulados ao longo de sua gestão
administrativa como prefeito da Cidade do Rio de Janeiro.

Procedência Recolhimento.
Âmbito e conteúdo Negativos, contatos e fitas cassete referentes a

comemorações, visitas, inaugurações, reuniões, entrevistas,
palestras, seminários, obras, etc, realizadas durante a gestão
de Júlio Coutinho.

Notas sobre
conservação

Documentos em bom estado de conservação.

Condições de acesso Acervo parcialmente disponível para consulta.
Condições de
reprodução

Reprodução fotográfica, digital, mediante prévia solicitação no
local.



Características físicas e
requisitos técnicos

Documentação de ordem textual e iconográfica não exige
requisitos técnicos para acesso.
No entanto, o acesso ao acervo sonoro exige solicitação
prévia, que pode ser feita on-line.

Instrumentos de
pesquisa

Catálogo.


