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ANEXO VIII
CERTIFICADO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional da República da 1ª Região

CERTIFICADO

   Certificamos que ____________________________, servidor (a) da

Procuradoria Regional da República da 1ª Região, participou do Evento

__________________________, realizado nos dias xx e xxde xxxxxx de 200x, com carga

horária de xx (xxxx) horas.

Brasília, xx de xxxx de 200x.

__________________________   ____________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
         Procurador-Chefe   Secretário-Regional

ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA
Procurador-Chefe Regional

SECRETARIA REGIONAL

Portaria nº 41, de 19 de julho de 2006.

O SECRETÁRIO-REGIONAL SUBSTITUTO DA
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª
REGIÃO, no uso de suas atribuições e considerando o
disposto no § 3º, do art. 1º, da Ordem de Serviço PRR1ª
Região n.º 18, de 18/05/2005,  resolve:

Art. 1º. Designar o Servidor, RENATO JORGE
VILELA DIAS, Técnico de Informática, Mat. n.º 5.776-2,
Gestor do Contrato de Garantia n.º 14/2005, firmado com a
Empresa JCN INFORMÁTICA LTDA, competindo-lhe, na
forma do que estabelece a supracitada Ordem de Serviço,
acompanhar, controlar e fiscalizar a execução da garantia
aos equipamentos adquiridos, conforme descrito no
instrumento licitatório - Pregão nº 04/2005 e Notas de
Empenho nº´s 2005NE000198 e 2005NE000199.

Art. 2º. A Servidora POLIANA RIBEIRO
TOLENTINO, Técnica de Informática, Mat. 7.793-3,

substituirá o Gestor do Contrato nas suas faltas e
impedimentos legais.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua assinatura revogando-se as disposições em contrário.

Portaria nº 42, de 19 de julho de 2006.

O SECRETÁRIO-REGIONAL SUBSTITUTO DA
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª
REGIÃO, no uso de suas atribuições e considerando o
disposto no § 3º, do art. 1º, da Ordem de Serviço PRR1ª
Região n.º 18, de 18/05/2005,  resolve:

Art. 1º. Designar o Servidor, RENATO JORGE
VILELA DIAS, Técnico de Informática, Mat. n.º 5.776-2,
Gestor do Contrato de Garantia n.º 18/2005, firmado com a
Empresa HAND HELD PRODUCTS BRASIL LTDA,
competindo-lhe, na forma do que estabelece a supracitada
Ordem de Serviço, acompanhar, controlar e fiscalizar a
execução da garantia aos equipamentos adquiridos,
conforme descrito no instrumento licitatório - Pregão nº 04/
2005 e Nota de Empenho nº 2005NE000194.
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Art. 2º. A Servidora POLIANA RIBEIRO
TOLENTINO, Técnica de Informática, Mat. 7.793-3,
substituirá o Gestor do Contrato nas suas faltas e
impedimentos legais.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua assinatura revogando-se as disposições em contrário.

JOAB GOUVEA DE OLIVEIRA
Secretário-Regional

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA
DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA REGIONAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Em 17 de julho de 2006.

Reconheço a DÍVIDA de que trata o Processo nº
1.02.000.000868/2006-83,  no valor de R$ 38,30 (trinta e oito
reais e trinta e  oito centavos), em favor de UNIMED RIO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA,  referente a pagamento de fatura, pela
dotação de exercícios anteriores no período de  OUTUBRO/
2005.

Reconheço a DÍVIDA de que trata o Processo nº
1.02.000.000869/2006-28,  no valor de R$ 17.098,08 (dezessete
mil e noventa e oito reais e  oito centavos), em favor de
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DO RIO DE JANEIRO LTDA,  referente a pagamento de
fatura, pela dotação de exercícios anteriores no período de
DEZEMBRO/2005.

HÉLIO LUIZ DE ALMEIDA
Secretário Regional

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA
DA 3ª REGIÃO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE REGIONAL

Portaria n° 70, de 20 de julho de 2006.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria n.º
358, de 02 de maio de 1998, do Exclentíssimo Procurador-
Geral da República e, considerando:

a) a existência de servidores da carreira de Analista
Pericial do Ministério Público da União lotados na
Procuradoria Regional da República da 3ª Região;

b) a necessidade de regrar a organização e
distribuição de serviço aos Analistas Periciais lotados na

Procuradoria Regional da República da 3ª Região, para seu
melhor aproveitamento;

c) a crescente demanda pelos serviços técnicos
sob responsabilidade dos Analistas Periciais lotados na
Procuradoria Regional da República da 3ª Região; e

d) as atribuições funcionais fixadas pela Portaria
PGR nº 233, de 22 de abril de 2004, para os Analistas Periciais.

Resolve:
1 - Instituir o Núcleo Pericial da Procuradoria

Regional da República da 3ª Região.
2 – São atribuições do Núcleo Pericial, observada

a especialidade técnica dos seus integrantes:
I - assessorar, tecnicamente, os Membros do

Ministério Público da União, em processos administrativos
e judiciais, por meio de:

a) perícias, avaliações, análises, pesquisas,
vistorias e demais atividades técnicas cabíveis para
demonstração da verdade dos fatos trazidos nos autos;

b) estudos técnicos;
c) prestação de informações técnicas sob a forma

de pareceres, laudos e relatórios.
II - atuar em processos administrativos e judiciais

relativos ao Ministério Público da União, por meio das
atividades elencadas no item I.

III - realizar outras atividades pertinentes às
atribuições funcionais dos seus integrantes.

Parágrafo único – A análise de questões jurídicas,
elaboração de minutas de ofício, termos de ajustamento de
conduta e atas, bem como a redução de depoimentos a termo,
não são funções do Núcleo.

3 – Integram o Núcleo Pericial os Analistas
Periciais das carreiras de apoio do Ministério Público da
União que estejam lotados na Procuradoria Regional da
República da 3ª Região.

4 – O Núcleo Pericial vincula-se,
administrativamente, à Coordenadoria de Controle
Processual, e, funcionalmente, ao Procurador Regional da
República Coordenador do Núcleo.

Parágrafo único – O Procurador Regional da
República responsável pela coordenação do Núcleo será
designado por meio de portaria do Procurador-Chefe, pelo
período de 3 (três) meses obedecendo o critério decrescente
de antigüidade, entre aqueles que se inscreverem para esta
função, permitida 1 (uma) recondução, por igual período,
desde que solicitada pelo interessado e com a anuência dos
demais inscritos para o exercício da função.

5 – Cabe ao Coordenador do Núcleo Pericial:
a) azelar pelo bom andamento dos trabalhos;
b) organizar a distribuição dos feitos;
c) organizar o calendário dos trabalhos;
d) estabelecer a ordem dos procedimentos,

conforme a prioridade, assim definida mediante justificativa
do solicitante encaminhada ao Coordenador;

e) autorizar o auxílio dos Analistas Periciais a
outras Unidades do Ministério Público da União;


