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Em 29 de setembro de 2008.

Processo nº 1.00.000.006668/2008-71.
RECONHEÇO a dívida referente a despesas de exercícios
anteriores, relativas ao pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais)
nº 746374205 e 744301011 (fls. 682 e 684), correpondente aos
serviços prestados no período de 02/10 a 01/11/2007, no
valor de R$ 26.136,88 (vinte e seis mil, cento e trinta e seis
reais e oitenta e oito centavos), em favor da AMERICEL S/
A, nos termos do Decreto nº 93.872/86, artigo 22, §§ 1º, e
2º,alínea “a” .

Processo nº 1.00.000.006681/2008-20.
RECONHEÇO a dívida referente a despesas de exercícios
anteriores, relativas ao pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais)
nº 746374205 e 744301011 (fls. 676 e 678), correpondente aos
serviços prestados no período de 02/12 a 31/12/2007, no
valor de R$ 28.019,99 (vinte e oito mil, dezenove reais e
noventa e nove centavos), em favor da AMERICEL S/A,
nos termos do Decreto nº 93.872/86, artigo 22, §§ 1º, e
2º,alínea “a” .

Processo nº 1.00.000.006678/2008-14.
RECONHEÇO a dívida referente a despesas de exercícios
anteriores, relativas ao pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais)
nº 746374205 e 744301011 (fls. 645 e 647), correpondente aos
serviços prestados no período de 02/11 a 01/12/2007, no

valor de R$ 27.546,19 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta
e seis reais e dezenove centavos), em favor da AMERICEL
S/A, nos termos do Decreto nº 93.872/86, artigo 22, §§ 1º, e
2º,alínea “a” .

RETIFICAÇÃO

Na Portaria SA Nº  41 de 25 de agosto  de 2008,
publicada no BS Nº 16, da 2ª Quinzena de agosto de 2008,
onde se lê : Matrícula : 12276-9 - , Leia-se : 14646 .

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Nº 018 - PROPONENTE: DORAELIZA W. DE
PILLA GOROVITZ - Coordenadora da CDIJ/SAA/
MPF.SUPRIDO: JANDIRA DE JESUS PERES-mat.767-8.
JUSTIFICATIVA : Concessão para atender despesas de
pequeno vulto e pronto pagamento, dentro dos limites
estabelecidos na  Portaria MF nº 95/2002 e demais legislação
pertinente,  para utilização na aquisição de materiais e
serviços de competência da COORDENADORIA DE
DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
JURÍDICA.FUNDAMENTOS LEGAIS: Lei nº 4.320/64,
Decreto-Lei nº 200/67, Decreto nº 93.872/86,  Decreto nº 5.992/
06,  Decreto nº 5.355/05, Decreto nº 6.370/08, Portaria MF nº
95/02, Portaria MP nº 41/2005, Portaria MF nº 448/2002,
Macrofunção 02.11.21, Manual SIAFI., Portaria PGR 358/
1998.

NATUREZA DA DESPESA VALOR CONCEDIDO
33.90.30 – Material de Consumo R$  1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
33.90.39 – Serviços de Terceiros R$     500,00 (quinhentos reais)

PERÍODO  DE APLICAÇÃO : 18/09/2008  a  12/

12/2008; PERÍODO DE PRESTAÇÃO CONTAS: 13/12/2008

a 23/12/2008; DATA DA CONCESSÃO:  18/09/2008;

AUTORIZO a concessão de Suprimento de Fundos acima

descrita, na  função crédito para geração de fatura e saque,

no Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF. Fica o

Suprido sujeito ao cumprimento da legislação aplicável à

concessão de Suprimento de Fundos, em especial aos

dispositivos que regulam sua finalidade, prazo de utilização

e de prestação de contas.

Nº 019 - PROPONENTE: MESSIAS DIAS
ARAÚJO JÚNIOR – SECRETÁRIO DA SSI/MPF.SUPRIDO:
ANTONIA ROSA LOPES - mat.4503-9. JUSTIFICATIVA :
Concessão para atender despesas de pequeno vulto e pronto
pagamento, dentro dos limites estabelecidos na  Portaria
MF nº 95/2002 e demais legislação pertinente,  para utilização
na aquisição de materiais e serviços de competência da
Secretaria de Serviços Integrados de
Saúde.FUNDAMENTOS LEGAIS: Lei nº 4.320/64, Decreto-
Lei nº 200/67, Decreto nº 93.872/86,  Decreto nº 5.992/06,
Decreto nº 5.355/05, Decreto nº 6.370/08, Portaria MF nº 95/
02, Portaria MP nº 41/2005, Portaria MF nº 448/2002,
Macrofunção 02.11.21, Manual SIAFI., Portaria PGR 358/
1998.

NATUREZA DA DESPESA VALOR CONCEDIDO
33.90.30 – Material de Consumo R$  1.000,00 (um mil reais)
33.90.39 – Serviços de Terceiros

PERÍODO  DE APLICAÇÃO : 18/09/2008  a  12/
12/2008; PERÍODO DE PRESTAÇÃO CONTAS: 13/12/2008
a 23/12/2008; DATA DA CONCESSÃO:  18/09/2008;
AUTORIZO a concessão de Suprimento de Fundos acima
descrita, na  função crédito para geração de fatura e saque,
no Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF. Fica
o Suprido sujeito ao cumprimento da legislação aplicável à
concessão de Suprimento de Fundos, em especial aos
dispositivos que regulam sua finalidade, prazo de utilização
e de prestação de contas.

LEOPOLDO KLOSOVSKI FILHO
Secretário de Administração

Ordenador de Despesas

PROCURADORIA REGIONAL

DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE REGIONAL

Portaria nº 67, de 23 de setembro de 2008.

Fixa novo horário de trabalho no âmbito da

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª

REGIÃO e regulamenta o cumprimento da jornada de

trabalho
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O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO no uso das
atribuições legais conferidas pela Portaria PGR/MPU nº 708,
de 20 de dezembro de 2006, e tendo em vista o disposto nas
Portarias PGR/MPU nº 707 alterada pela Portaria PGR/MPU
nº 468, de 23 de setembro de 2008, resolve:

Art. 1º. O horário de funcionamento da
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª
REGIÃO será das 8:00 às 20:00 horas nos dias úteis.

Parágrafo único. O público externo será atendido
no período das 10:00 às 19:00 horas.

Art. 2º. O membro do MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL fixará o horário de trabalho do servidor lotado
em seu gabinete, na forma dos parágrafos 1º, 2º e 3º do
artigo 1º da Portaria nº 468, de 23 de setembro de 2008, que
estabelece:

“Art. 1º (...)
§ 1º A jornada de trabalho será cumprida em turno

de 07 (sete) horas ininterruptas, de segunda a sexta-feira,
sendo as 05 (cinco) horas complementares estabelecidas
pela Chefia da UNIDADE, que poderá optar, observado o
interesse e a conveniência do serviço, pelo regime de
sobreaviso.

§ 2º As horas referentes ao regime de sobreaviso,
quando efetivamente trabalhadas, não gerarão acréscimo
ao BANCO DE HORAS ou pagamento de horas-extras.

§ 3º As horas trabalhadas no regime de
sobreaviso, por ausência de convocação, que estiverem
pendentes no BANCO DE HORAS, serão liqüidadas ao
término da respectiva semana.”

§ 1º. O formulário “Indicação de Horário de
Trabalho” especificado no Anexo I estará disponível na
Intranet desta Regional para o devido preenchimento.

§ 2º. Caso o membro do MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL não remeta o documento especificando o horário
anteriormente mencionado no prazo de 5 (cinco) dias da
entrada em vigor desta Portaria, ou da respectiva
apresentação do servidor em seu gabinete, aplicar-se-á a
norma geral estabelecida para os demais servidores da PRR-
1.

Art. 3º. Entende-se por regime de sobreaviso
aquele em que o servidor(a) permanecerá à disposição da
chefia imediata em sua residência para atender a
necessidades ocasionais da Instituição.

Art. 4º. O cumprimento da jornada de trabalho
será estabelecido em escalas individuais fixas, de acordo
com as opções discriminadas nos parágrafos seguintes,
devidamente aprovadas pelas chefias imediatas, observado
o interesse do serviço e encaminhada ao Secretário Regional
para ciência.

§ 1°. A opção definida para o turno matutino será
de segunda a sexta-feira das 8:00 às 15:00 horas.

§ 2º. A opção definida para o turno vespertino
será de segunda a sexta-feira das 12:00 às 19:00 horas.

§ 3º. Dois terços, no mínimo, dos servidores de
um mesmo setor deverão, obrigatoriamente, cumprir o turno
estabelecido no § 2º deste artigo.

Art. 5º. Para atender o interesse do serviço, a
chefia imediata poderá definir jornada de trabalho
diferenciada das estabelecidas no artigo 4º com a devida e
prévia aprovação do Procurador-Chefe Regional, ou
convocar servidores em horário diverso do pré-estabelecido.

Parágrafo único. Na fixação da jornada de trabalho
deverá ser observado o cumprimento de até 10 (dez) horas
diárias de jornada máxima.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de
outubro de 2008, revogando-se as Portarias nºs 61/2007 e
44/2008.

ANEXO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional da República da 1ª Região

Indicação de Horário de
Trabalho

Identificação do Servidor
Nome do Servidor Matrícula

Cargo Efetivo Cargo em Comissão/Função Comissionada Unidade de Exercício

Detalhamento da Jornada Normal Diária
Período Início do Expediente Término do

Expediente
Total de Horas Intervalo para refeição ou

repouso
Segunda a Sexta-Feira Não Sim min.

Detalhamento da Jornada Complementar
Período Início do Expediente Término do

Expediente
Total de Horas Intervalo para refeição ou

repouso

Observações:

Servidor
Estou ciente de que o detalhamento acima representa o horário para o cumprimento de minha jornada de trabalho, fixado pela chefia
imediata, em conformidade com a Portaria PRR-1 nº 67/2008


