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Reconheço a DÍVIDA de que trata o processo nº
1.00.000.000660/2007-10, em favor do Membro do MPF Dra.
LARISSA MARIA SACCO, referente à despesas com
hospedagem na cidade de Brasília, em razão de sua posse
realizada no dia 13/12/2006, no valor total de R$ 156,15 (cento
e cinquenta e seis reais e quinze centavos) nos termos do
Decreto nº 93.872/86,  art. 22, §§ 1º e 2º, alínea “c”, e IN/STN
nº 05/96.

Reconheço a DÍVIDA de que trata o processo nº
1.00.000.000821/2007-75, em favor do Membro do MPF Dr.
MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA de despesa, ocorrida
por ocasião de sua nomeação ao cargo de Procurador da
República, decorrente da aquisição de passagens aéreas
em favor de sua esposa VIVIANE SOUSA LIMA RIBEIRO
DE OLIVEIRA e de sua filha MARIA EDUARDA LIMA
RIBEIRO DE OLIVEIRA, referente ao trecho de Brasília a
Belém, dia 27/11/2006, no valor total de R$ 1.748,49 (um mil,
setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove
centavos), nos termos do Decreto nº 93.872/86,  art. 22, §§ 1º
e 2º, alínea “c”, e IN/STN nº 05/96.

Em 08 de fevereiro de 2007.

Reconheço a DÍVIDA de que trata o processo nº
1.00.000.000436/2007-28, referente à despesas com
locomoção urbana, na cidade de Palmas, dia 25/11/2006,
decorrente de viagem oficial a serviço, trecho Boa Vista/
Palmas/Boa Vista, período de 20 a 25/11/2006, no valor total
de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), em favor do servidor do
MPF, Sr. JANKIEL DE CAMPOS, nos termos do Decreto nº
93.872/86,  art. 22, §§ 1º e 2º, alínea “c”, e IN/STN nº 05/96.

Reconheço a DÍVIDA de que trata o processo nº
1.00.000.000335/2007-57, em favor do Conselheiro do CNMP,
Dr. FRANCISCO MAURÍCIO RABELO DE ALBUQUERQUE
SILVA, relativa a despesas com a aquisição de passagem
aérea em viagem oficial a serviço, trecho Recife/Brasília, no
dia 20/12/2006,, no valor total de R$ 1.486,62 (um mil,
quatrocentos e oitenta e seis, reais e sessenta e dois
centavos), nos termos do Decreto nº 93.872/86,  art. 22, §§ 1º
e 2º, alínea “c”, e IN/STN nº 05/96.

Em 12 de fevereiro de 2007.

Reconheço a DÍVIDA de que trata o processo nº
1.00.000.008673/2006-56, referente à prestação de serviços
de manutenção em extintores de incêndio, para atender ao
Ministério Público Federal, no valor de R$ 3.133,00 (três mil,
cento e trinta e três reais), em favor da empresa DF
EXTINTORES CURSOS SISTEMA CONTRA INCÊNDIO
INFORMÁTICA LTDA, nos termos do Decreto nº 93.872/
86,  §§ 1º e 2º, alínea “a”, e IN/STN nº 05/96.

Em 15 de fevereiro de 2007.

Reconheço a DÍVIDA de que trata o processo nº
1.00.000.010807/2006-07, referente a despesas de exercícios
anteriores, para ressarcimento de gastos com combustível e
pedágio, tendo em vista deslocamento em veículo próprio a
fim de atuarem na fiscalização da prova objetiva do 23º

Concurso Público para provimento de cargos de Procurador
da República, no valor total de R$ 2.631,91 (dois mil,
seiscentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), em
favor do Dr. ADJAME ALEXANDRE GONÇALVES
OLIVEIRA e OUTROS, nos termos do Decreto nº 93.872/86,
artigo 22,  §§ 1º e 2º, alínea “a”, e IN/STN nº 05/96.

LEOPOLDO KLOSOVSKI FILHO
Secretário de Administração

Ordenador de Despesas

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA
DA 1ª REGIÃO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE REGIONAL

Portaria nº 02, de 08 de fevereiro de 2007.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Portaria
PGR nº 340, de 15 de junho de 2004, e posteriores alterações,
que estabelece o Programa de Estágio do Ministério Público
Federal, resolve:

Art. 1º.  Designar os Excelentíssimos Senhores
Procuradores Regionais da República, Doutores HUGO
GUEIROS BERNARDES FILHO, ELIANA PÉRES TORELLY
DE CARVALHO e ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS
para, sob a presidência do primeiro, constituir Comissão de
Seleção de Estágio da Área de Direito da Procuradoria
Regional da República da 1ª Região.

Art. 2º.  Esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação.

ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA
Procurador-Chefe Regional

SECRETARIA REGIONAL

Portaria nº 10, de 05 de fevereiro de 2007.

O SECRETÁRIO-REGIONAL 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 JEAN MOTA DA
SILVA, Técnico de Apoio Especializado, Mat. 3.650-1, Gestor
do Contrato n.º  08/2007, firmado com a Empresa
OLITÉCNICA MÁQUINAS E SERVIÇOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA, competindo-lhe, na forma do que
estabelece a supracitada Ordem de Serviço, acompanhar, a
prestação de serviços de manutenção corretiva dos
aparelhos de fac-símile, máquinas de calcular e de escrever.

Art. 2º. O Servidor FRANCISCO DAS CHAGAS
ALBUQUERQUE CUNHA, Técnico Administrativo, Mat.
4.712-1, substituirá o Gestor do Contrato nas suas faltas e
impedimentos legais.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua assinatura.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.


