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GERALDO ANTONIO LOPES
TÈcnico Administrativo, cÛdigo TC-201.00.
WALTER NUNES LIMA
TÈcnico Administrativo, cÛdigo TC-201.00.
II ñ A presente Portaria entrar·  em vigor na data

de sua publicaÁ„o, ficando revogadas as disposiÁı es em
contr· rio.

Portaria n∫ 02, de 23 de janeiro de 2006.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 1™ REGI√O, no uso de
suas atribuiÁı es legais, considerando o disposto nos artigos
11 e 12 do Decreto-lei n∫ 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
tendo em vista os termos da Portaria SG n∫ 100, de 2 de
marÁo de 1993, resolve:

Art. 1∫. Revogar a Portaria n∫ 25, de 16 de outubro
de 1997, publicada no Boletim de ServiÁo n∫ 20, da segunda
quinzena do mÍ s de outubro de 1997.

Art. 2∫. O Procurador-Chefe deliberar·  sobre
quaisquer dos itens mencionados na Portaria SG n∫ 100, de
2 de marÁo de 1993.

Art. 3∫. Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicaÁ„o, revogadas as disposiÁı es em contr· rio.

Portaria n∫ 03, de 25 de janeiro de 2006.

Dispı e sobre a publicaÁ„ o de matÈrias nas
p· ginas da Intranet e Internet da
Procuradoria Regional da Rep˙ blica da 1™
Regi„ o.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 1™ REGI√O, no uso de
suas atribuiÁı es legais, e com o objetivo de atribuir maior
agil idade ao processo de publicaÁ„o de contė do nas
p· ginas da Intranet e Internet da Procuradoria Regional da
Rep˙ blica da 1™ Regi„o, resolve:

Art. 1∫. As solicitaÁı es de publicaÁ„o devem ser
encaminhadas ‡ Assessoria de ComunicaÁ„o Social desta
Procuradoria, setor respons· vel pelo gerenciamento do
material publicado nas p· ginas.

Art. 2∫. As solicitaÁı es devem ser encaminhadas
por escrito ou para o e-mail asscom@prr1.mpf.gov.br.

Art. 3∫. Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicaÁ„o, revogadas as disposiÁı es em contr· rio.

ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA
Procurador-Chefe Regional

SECRETARIA REGIONAL

RECONHECIMENTO DE DÕVIDA

ReconheÁo a DÕVIDA, no valor de R$ 1.176,15
(hum mil, cento e setenta e seis reais e quinze centavos), em
favor de APOLLO DIVIS” RIAS LTDA, pela dotaÁ„o de
Despesa de ExercÌcios Anteriores, Processo n∫
1.01.000.000003/2006-54, conforme disposiÁ„o legal contida
na Lei 4.320/64, art. 37 e Decreto n∫ 93.872/86, art. 22.

DALMACIO JOS… DE SOUZA MADRUGA
Secret· rio-Regional

PROCURADORIA REGIONAL DA REP⁄ BLICA
DA 2™ REGI√O

GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE REGIONAL

Portaria n∫ 05, de 17 de janeiro de 2006.

A PROCURADORA-CHEFE DA
PROCURADORIA REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 2™
REGI√O - RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuiÁı es
legais conferidas pela Portaria PGR n∫ 377 de 02 de julho de
2004, e tendo em vista o disposto na Portaria  PGR n∫ 393 de
11 de setembro de 1997, considerando o que dispı em os
artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei n∫ 8666/93 e a Portaria
n∫ 121 de 01 de dezembro de 2005, em complemento ‡ Portaria
n∫ 122, de 01 de dezembro de 2005, resolve:

Art. 1∫ ñ Designar os gestores  operacional, titular
e seu eventual substi tuto para consti tuÌrem a gest„ o
integrada dos contratos e instrumentos h· beis abaixo
descritos:

1- PrestaÁ„o de serviÁos referentes a cursos e
treinamentos contratados por Notas de Empenho.

Gestor Operacional :
Divis„o de Pessoal
Gestor Titular :
N¡ DIA MARIA DE ANDRADE E SILVA

FERREIRA ñ Mat. 3583-1
Gestor Substituto:
GIS…LLE MARIA SANTOS POMBA L

SANTíANNA ñ Mat. 11126-1
2- Assinaturas de Di· rios Oficiais.
Gestor Operacional :
Divis„o de DocumentaÁ„o e Biblioteca
Gestor Titular :
ANDREAS WETZEL ñ Mat. 8870-6
Gestor Substituto:
L⁄ CIA MARIA RIBEIRO SANTOSñMat. 6804-7
Art. 2∫ ñ Esta Portaria entra em vigor na data de

sua publicaÁ„o.

ANDREA HENRIQUES SZILARD
Procuradora-Chefe Regional Substituta

PROCURADORIA REGIONAL DA REP⁄ BLICA
DA 3™ REGI√O

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE REGIONAL

Portaria n∫ 107, de 14 de setembro de 2005.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 3™ REGI√O - S√O PAULO,
no uso das atribuiÁı es legais que lhe s„o conferidas pela
Portaria n∫ 358, de 2 de maio de 1998, expedida pelo
ExcelentÌssimo Senhor Procurador-Geral da Rep˙ blica,
resolve:

DESIGNAR os servidores FRANCISCO
BARCIELLA J⁄ NIOR, TÈcnico de Inform· tica, cÛdigo TC-
202.00, classe C, padr„o 15; DOUGLAS TERUO YOSHIDA,
TÈcnico Administrativo, cÛdigo TC-201.00, classe A, padr„o
1; LUIS CARLOS LEITE, TÈcnico Administrativo, cÛdigo
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TC-201.00, classe C, padr„o 15; MARIA JOS… ALVES
ZIMERER, TÈcnico Administrativo, cÛdigo TC-201.00,
classe C, padr„o 15; MARIA JOS… DA SILVA ALMEIDA
TÈcnico Administrativo, cÛdigo TC-201.00, classe C, padr„o
15; e M¡ RIO ISSAMU HORI, TÈcnico Administrativo,
cÛdigo TC-201.00, classe A, padr„o 1, para, sob a presidÍ ncia
do primeiro, comporem a Comiss„o de avaliaÁ„o dos bens
fora de uso existentes nesta Procuradoria Regional, cujos
trabalhos dever„o ser concluÌdos no prazo de 30 (trinta)
dias.

A presente Portaria entra em vigor nesta data.

JOS… LEONIDAS BELLEM DE LIMA
Procurador-Chefe Regional

Portaria n∫ 03, de 17 de janeiro de 2006.

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA
PROCURADORIA REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 3™
REGI√O, no uso das atribuiÁı es legais que lhe s„ o
conferidas pelas Portarias n.∫s. 421, de 24 de agosto de 1992
e 358, de 2 de maio de 1998, e da competÍ ncia que lhe foi
delegada pela Portaria n∫ 274, de 27 de abril de 1998, expedidas
pelo ExcelentÌssimo Procurador-Geral da Rep˙ blica, e
considerando as informaÁı es constantes do expediente
administrativo MPF/PRR/3™ Regi„o n∫ 1.03.000.000022/2006-
14, resolve:

Instaurar sindic‚ ncia para apurar eventual
responsabil idade no ì downloadî  indevido de arquivos
contendo pornografia infantil dentro da rede de inform· tica
da Procuradoria Regional da Rep˙ blica da 3™ Regi„o por
meio do equipamento com n˙ mero de identi f icaÁ„ o
patrimonial 5600, designando para comporem a Comiss„o o
ExcelentÌssimo Procurador Regional da Rep˙ blica Doutor
S…RGIO MONTEIRO MEDEIROS, matrÌcula n∫ 577-1, como
Presidente, e, como Membros, os servidores FRANCISCO
BARCIELLA JUNIOR, TÈcnico de Inform· tica, matrÌcula n∫
3044-9 e MARIA IZAFLOR PINHEIRO TORQUATO,
TÈcnico Administrativo, matrÌcula n∫ 4826-7, emitindo
relatÛrio conclusivo no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
do artigo 145, par· grafo ̇ nico, da Lei n∫ 8112/90.

DÍ -se ciÍ ncia desta Portaria aos Membros da
Comiss„o ora constituÌda.

Portaria n∫ 07, de 23 de janeiro de 2006.

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA
PROCURADORIA REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 3™
REGI√O, no uso das atribuiÁı es legais que lhe s„ o
conferidas pelas Portarias n.∫s. 421, de 24 de agosto de 1992
e 358, de 2 de maio de 1998, e da competÍ ncia que lhe foi
delegada pela Portaria n∫ 274, de 27 de abril de 1998, expedidas
pelo ExcelentÌssimo Procurador-Geral da Rep˙ blica, e
CONSIDERANDO: a) os elementos constantes do
expediente administrativo MPF/PRR/3™ Regi „ o n∫
1.03.000.000022/2006-14 e b) que n„o houve, ainda, a
realizaÁ„o de atos instrutÛrios, resolve:

Retificar a Portaria PRR/3™ Regi„o n∫ 03, de 17 de
janeiro de 2006, publicada no Boletim de ServiÁo/MPF n∫ 02,
da 2™ Quinzena de Janeiro de 2006, que passa a ter seguinte
redaÁ„o:

ì Instaurar processo administrativo disciplinar
para apurar a conduta funcional  do servidor JULIO
HENRIQUE FERNANDES em raz„o da constataÁ„o da
real izaÁ„ o de ì downloadî  indevido de arquivos com
contė do ilegal dentro da rede de inform· tica da Procuradoria
Regional da Rep˙ blica da 3™ Regi„o por meio do equipamento
com n˙ mero de identificaÁ„o patrimonial 5600, utilizado pelo
servidor, designando para comporem a Comiss„ o o
ExcelentÌssimo Procurador Regional da Rep˙ blica Doutor
S…RGIO MONTEIRO MEDEIROS, matrÌcula n∫ 577-1, como
Presidente, e, como Membros, os servidores FRANCISCO
BARCIELLA JUNIOR, TÈcnico de Inform· tica, matrÌcula n∫
3044-9 e MARIA IZAFLOR PINHEIRO TORQUATO,
TÈcnico Administrativo, matrÌcula n∫ 4826-7, emitindo
relatÛrio conclusivo no prazo de 60 (sessenta) dias, nos
termos do artigo 152 da Lei n∫ 8112/90.î

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Procuradora-Chefe Regional Substituta

GABINETE DO PROCURADOR REGIONAL

Portaria n∫ 01, de 11 de janeiro de 2006.

O MINIST…RIO P⁄ BLICO FEDERAL, por
conduto do Procurador Regional da Rep˙ blica que esta
subscreve, no uso de suas atribuiÁı es legais, especialmente
o disposto no art. 7∫, incisos I e V, da Lei Complementar n∫
75, de 20 de maio de 1993, e arts. 2∫, 5∫-III e 6∫ da ResoluÁ„o
n∫ 77/2004/CSMPF, e

Considerando os termos da representaÁ„o n∫ 01/
2006/NOE/PRR3 (PA n∫ 1.03.000.000011/2006-26), oriunda da
Procuradoria da Rep˙ blica em Campinas, noticiando a pr· tica
de possÌveis irregularidades administrativas, configuradoras
de i l Ìci to penal, perpetradas por agente polÌtico com
prerrogativa de foro junto ao Eg. TRF3, especificamente
Procuradora do Trabalho;

Considerando que os fatos est„o a carecer de
maiores esclarecimentos, visando ‡ formaÁ„o da opinio
delicti, resolve:

Art. 1∫ . I nstaurar PROCEDIMENTO
INVESTIGAT” RIO CRIMINAL, visando ao aprofundamento
das apuraÁı es acerca da nomeaÁ„ o de pessoas para
ocuparem cargos em comiss„o, no ‚ mbito da Procuradoria
Regional do Trabalho em Campinas, visando ‡ realizaÁ„o de
trabalho de consultoria em gest„ o de processos, com
frustraÁ„o das normas legais previstas na Lei de LicitaÁı es
e conseq¸ ente emprego de verbas p˙ blicas em finalidade
diversa da prevista em lei.

Art. 2∫. Determinar:
I ñ a remessa de cÛpia desta portaria ‡ secretaria

do NOE, para fins de registro, bem como juntada aos autos
do procedimento investigatÛrio;

II ñ a afixaÁ„o de etiqueta na capa dos autos,
indicando sua convers„o em PIC, autuado e registrado sob
o n∫ 01/2006;

I I I  ñ o retorno dos autos do procedimento
investigatÛrio criminal j·  autuado a este Procurador, tendo
em vista que a distribuiÁ„o impessoal, estabelecida pelo art.
4∫ da ResoluÁ„o n∫ 77/2004/CSMPF, foi adrede observada


