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Em 26 de marÁo de 2008.

Processo n∫ 1.00.000.000600/2008-88. ReconheÁo
a DÕVIDA referente a   prestaÁ„o de serviÁos de assistÍ ncia
tÈcnica e manutenÁ„ o preventi va e correti va da
envelopadora da PGR, relativo ao perÌodo de dezembro de
2007, no valor de R$ 1.123,50 (mil, cento e vinte e trÍ s reais e
cinq¸ enta centavos), em favor da MICRODATA MATERIAL
DE COMPUTA«√O LTDA. Fundamento legal: Decreto n∫
93.872/86, artigo 22, ßß 1∫, e 2∫,alÌnea ì aî .

Em 27 de marÁo de 2008.

Processo n∫ 1.00.000.001433/2008-92. ReconheÁo
a DÕVIDA referente ao reembolso de despesa com  viagem
oficial de trabalho, realizada no exercÌcio de 2007, no valor
de R$ 184,60 (cento e oitenta e quatro reais e sessenta
centavos), em favor do SR. LUCÕLIO FL¡ VIO CYRINO.
Fundamento legal: Decreto n∫ 93.872/86, artigo 22, ßß 1∫ e 2∫,
alÌnea ì aî .

LEOPOLDO KLOSOVSKI FILHO
Secret· rio de AdministraÁ„o

Ordenador de Despesas

RECONHECIMENTO DE DÕVIDA

Em 17 de marÁo de 2008.

Processo n∫ 1.00.000.002419/2008-14. ReconheÁo
a DÕVIDA referente ao reembolso de despesa com  viagem
oficial de trabalho, realizada no exercÌcio de 2007, no valor
de R$ 83,00 (oitenta e trÍ s reais) , em favor do DR. ANDR…
LUIZ MORAIS DE MENEZES. Fundamento legal: Decreto
n∫ 93.872/86, artigo 22, ßß 1∫ e 2∫, alÌnea ì aî .

Processo n∫ 1.00.000.002420/2008-31. ReconheÁo
a DÕVIDA referente ao reembolso de despesa com  viagem
oficial de trabalho, realizada no exercÌcio de 2007, no valor
de R$ 353,06 (trezentos e cinq¸ enta e trÍ s reais e seis
centavos), em favor do Dr. SVAMER ADRIANO CORDEIRO.
Fundamento legal: Decreto n∫ 93.872/86, artigo 22, ßß 1∫ e 2∫,
alÌnea ì aî .

AMAURY DE MATOS RODRIGUES
Secret· rio de AdministraÁ„o

Ordenador de Despesas Substituto

PROCURADORIA REGIONAL DA REP⁄ BLICA
DA 1™ REGI√O

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE REGIONAL

Portaria n∫ 26, de 18 de marÁo de 2008.

Insti tui  a ASSESSORIA DE COMUNICA« √O
SOCIAL ñ ASCOM

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA PRIMEIRA REGI√O, no
uso de suas atribuiÁı es legais conferidas pela Portaria PGR
n∫ 529, de 23 de outro de 2007, resolve:

Art. 1∫ Instituir no ‚ mbito da PROCURADORIA
REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 1™ REGI√O, sem aumento
de despesas, a Assessoria de ComunicaÁ„ o Social ñ
ASCOM.

Art. 2∫. A ASCOM est·  ligada diretamente ao
gabinete do PROCURADOR-CHEFE REGIONAL e os
servidores integrantes desta nova unidade n„o perceber„o
nenhum tipo de gratificaÁ„o extra.

Art. 3∫. Compete a ASCOM as atribuiÁı es
consoantes no artigo 2∫ da Portaria PGR N∫ 152, de 13 de
abril de 2005, sem prejuÌzo das suas atividades funcionais e
das demais Portarias internas desta Unidade.

Art. 4∫. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicaÁ„o, revogadas as disposiÁı es em contr· rio.

Portaria n∫ 28, de 26 de marÁo de 2008.

Estabelece o procedimento a ser adotado no
recebimento e envio das correspondÍ ncias oriundas das

SUPERINTEND NCIAS DE POLÕCIA FEDERAL

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 1™ REGI√O, no uso das
atribuiÁı es legais conferidas pela Portaria PGR n∫ 529, de 23
de outubro de 2007, resolve:

Art. 1∫  As correspondÍ ncias oriundas das
SUPERINTEND NCIAS DE POLÕCIA FEDERAL ser„o
encaminhadas diretamente ao N⁄ CLEO CRIMINAL ñ
NUCRIM, para que l ·  se proceda a tri agem e o
encaminhamento das mesmas ao Procurador Regional a elas
vinculadas.

Art. 2∫ Quando as correspondÍ ncias oriundas das
SUPERINTEND NCIAS DE POLÕCIA FEDERAL
expressamente indicarem como destinat· rio final o nome do
Procurador Regional, a referida correspondÍ ncia dever·  ser
diretamente encaminhada, pelo SETOR DE PROTOCOLO,
ao respectivo Procurador Regional.

Par· grafo ˙ nico. Na ausÍ ncia legal  (fÈrias,
licenÁas e outro) do Procurador Regional expressamente
indicado como destinat· rio f inal, as correspondÍ ncias
dever„o obedecer o disposto no artigo 1∫ desta Portaria.

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

Portaria n∫ 29, de 28 de marÁo de 2008.

Designa servidor  respons· vel  ao encargo de
Gerente de Registro de PreÁos

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 1™ REGI√O, no uso das
atribuiÁı es legais conferidas pela Portaria PGR n∫ 529, de 23
de outubro de 2007 e tendo em vista o disposto no artigo 3∫,
ß 2∫ do Decreto n∫ 3.931, de 19 de setembro de 2001,resolve:

Art. 1∫. Designar o servidor do MINIST…RIO
P⁄ BLICO FEDERALFREDERICO AUGUSTO RIBEIRO,
TÈcnico Administrativo, matrÌcula MPF n∫ 6.188-3, ao
encargo de Gerente de Registro de PreÁos.

ß 1∫. O servidor de que trata o artigo 1∫ desta
Portaria em seus impedimentos eventuais, ser·  substituÌdo
pela servidora LUCIANA DA CRUZ MELO, TÈcnico
Administrativo, matrÌcula MPF n∫ 15.045-2.


