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RECONHECIMENTO DE DÕVIDA

Em 17 de junho de 2008.

Processo n∫  1.00.000.005865/2008-72.
RECONHE« O A DÕVIDA referente aos SERVI« OS
TELEF‘ NICOS FIXO COMUTADO ñ STFC ‡ Longa
Dist‚ ncia Nacional Intra-Regional, dentro da Regi„o II,
Longa Dist‚ ncia Nacional Inter-Regional, para as Regiı es I
e III e Longa Dist‚ ncia Internacional, nas modalidades fixo
para fixo e fixo para mÛvel, prestados durante o mÍ s de abril
de 2008, no valor de R$ 12,32 (doze reais e trinta e dois
centavos), em favor da EMBRATEL ñ EMPRESA
BRASILEIRA DE TELECOMUNICA«’ ES S/A. Fundametno
legal: par· grafo ˙ nico, do artigo 59, da Lei n∫ 8.666/93 e
PARECER SELEG/CONOR/AUDIN ñ MPU/N∫ 0323/2003.

Processo n∫  1.00.000.005888/2008-87.
RECONHE«O A DÕVIDA relativa a prestaÁ„o de serviÁos de
telefonia mÛvel ‡ longa dist‚ ncia internacional (LDI), para
atender ao MINIST…RIO P⁄ BLICO FEDERAL, durante o
mÍ s de maio de  2008, no valor de R$ 56,65 (cinq¸ enta e seis
reais e sessenta e cinco centavos), em favor da EMBRATEL
ñ EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA«’ ES S/
A. Fundamento legal: par· grafo ̇ nico, do artigo 59, da Lei
n∫ 8.666/93 e PARECER SELEG/CONOR/AUDIN ñ MPU/N∫
0323/2003.

Em 26 de junho de 2008.

Processo n∫  1.00.000.006286/2008-47.
RECONHE«O A DÕVIDA relativa a prestaÁ„o de serviÁos de
telefonia mÛvel ‡ longa dist‚ ncia nacional (LDN), para
atender ao MINIST…RIO P⁄ BLICO FEDERAL, durante o
mÍ s de maio de 2008, no valor de R$ 580,30 (quinhentos e
oitenta reais e trinta centavos), em favor da BRASIL
TELECOM S/A. Fundamento legal: par· grafo ˙ nico, do
artigo 59, da Lei n∫ 8.666/93 e PARECER SELEG/CONOR/
AUDIN ñ MPU/N∫ 0323/2003.

PLAN-ASSISTE

TERMO DE ADES√O

Termo de Ades„o ao Termo de Credenciamento
n∫ 36/2006, celebrado entre o MINIST…RIO P⁄ BLICO
MILITAR e o INSTITUTO ODONTOL” GICO ROCHA
RAMOS- IORR. Objeto: Ades„o para prestaÁ„o de serviÁos
odontolÛgicos. Processo:1.00.000.003774/2008-01. Elemento
de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho:
03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho: 2008NE00010, de
15.02.2008. VigÍ ncia: 17/06/2008 a 30/06/2011. Assinatura:
pelo Credenciante-Aderente, LEOPOLDO KLOSOVSKI
FILHO e pelo Credenciado BERNARDO ROCHA RAMOS.

LEOPOLDO KLOSOVSKI FILHO
Secret· rio de AdministraÁ„o

Ordenador de Despesas

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

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE REGIONAL

Portaria n∫ 44, de 11 de junho de 2008.
Revoga a Portaria N∫ 61, de 05 de novembro de

2007 e fixa o hor · r i o de trabalho no ‚ mbi to da
PROCURADORIA REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 1™
REGI√O e regulamenta o cumprimento da jornada de
trabalho

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 nas Portarias
PGR n∫ 707 e PGR n∫ 708, e suas alteraÁı es, de 20 de dezembro
de 2006 resolve:

Art. 1∫ . O hor· ri o de funcionamento da
PROCURADORIA REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 1™
REGI√O - PRR-1 È das 7:00hs ‡s 21:00hs nos dias ̇ teis.

Par· grafo ̇ nico. O p˙ blico externo ser·  atendido
no perÌodo das 10:00 ‡s 19:00 horas.

Art. 2∫. O membro do MINIST…RIO P⁄ BLICO
FEDERAL fixar·  o hor· rio de trabalho do servidor lotado
em seu gabinete, na forma do art. 2∫ da Portaria PGR n∫ 708,
de 20 de dezembro de 2006, que estabelece:

ì O membro do MINIST…RIO P⁄ BLICO
FEDERAL fixar·  o hor· rio de trabalho do servidor lotado
em seu gabinete, observando a jornada de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais, a ser cumprida de segunda a
sexta-feira entre as 7:00 ‡s 21:00 horas, e o remeter·  ao
secret· rio-geral, por meio de documento prÛprio (Anexo I).î

ß 1∫. O formul· rio ì IndicaÁ„o de Hor· rio de
Trabalhoî  especificado no Anexo I estar·  disponÌvel na
Intranet desta Regional para o devido preenchimento.

ß 2∫. Caso o membro do MINIST…RIO P⁄ BLICO
FEDERAL n„o remeta o documento especificando o hor· rio
mencionado no artigo 3∫ desta Portaria, aplicar-se-·  o
seguinte hor· rio: de segunda-feira a sexta-feira das 08:30hs
‡s 11:30hs e das 13:00hs ‡s 18:00hs.

ß 3∫. O hor· rio estabelecido no par· grafo anterior
ser·  igualmente aplicado aos servidores que n„o informarem
ou informarem o hor· rio fora dos par‚ metros estabelecidos.

Art. 3∫. A jornada de trabalho ser·  estabelecida
em escalas individuais f i xas, dentro do interval o
compreendido entre as 07:00hs e 21:00hs, devidamente
aprovada pela chefia imediata, observado o interesse do
serviÁo e encaminhada ao secret· rio regional para ciÍ ncia.

Art. 4∫. O ocupante de cargo em comiss„o ou
funÁ„o comissionada de todos os nÌveis submete-se a regime
integral de dedicaÁ„o ao serviÁo, podendo ser convocado
em hor· rio excedente ou em dia que n„o haja expediente,
sempre que houver interesse da AdministraÁ„o, sem que se
caracterize trabalho extraordin· rio.

Art. 5∫. Para atender o interesse do serviÁo, a
chef ia imediata poder·  def ini r jornada de trabalho
diferenciada da estabelecida no artigo 3∫, com a devida
aprovaÁ„o do procurador-chefe regional, ou convocar
servidores em hor· rio diverso do prÈ-estabelecido.
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Par· grafo ̇ nico. Na fixaÁ„o da jornada de trabalho
dever·  ser observado o cumprimento de 10 (dez) horas di· rias
de jornada m· xima, sendo que, nesse caso, o servidor dever·
cumprir um intervalo para repouso de no mÌnimo 01 (uma)
hora e no m· ximo de 02 (duas) horas.

Art. 6∫. O secret· rio regional e o chefe de gabinete
do procurador-chefe remeter„o o documento especificado
no Anexo I ao procurador-chefe, devidamente preenchido e

assinado por todos os servidores das respectivas unidades,
atÈ o dia 30 de junho de 2008.

Par· grafo ˙ nico. ApÛs veri f i caÁ„ o, pel o
procurador-chefe, do cumprimento das normas
estabelecidas nesta Portaria e nas Portarias PGR n∫ 707 e
708, de 20 de dezembro de 2006, os formul· rios (Anexo I)
ser„ o encaminhados ‡ DIV IS√ O DE RECURSOS
HUMANOS para controle, registro e arquivo.

Anexo I – Portaria PRR-1 nº 44/2008

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 44/2008
Local e Data Carimbo e Assinatura

Chefia Imediata
Encaminhe-se à Divisão de Recursos Humanos para as providências cabíveis.
Local e Data Carimbo e Assinatura

Reservado à Divisão de Recursos Humanos
Local e Data Responsável pelo Registro (Carimbo/Assinatura)

Portaria n∫ 47, de 23 de junho de 2008.

Designa Membros para a COMISS√O DE
ESTUDO E ELABORA«√O PARA COMPENSA«√O DE

PROCESSOS JUDICIAIs 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 das
atribuiÁı es legais conferidas pela Portaria PGR n∫ 529, de 23
de outubro de 2007 e conforme deliberaÁ„o contida na Ata
da Reuni„ o do COLEGIADO DE PROCURADORES
REGIONAIS do dia 28 de marÁo de 2008, resolve:

Art. 1∫. Designar as ExcelentÌssimas Procuradoras
Regionais da Rep˙ blica da 1™ Regi„o, Dr™. ELIANA P…RES
TORELLY DE CARVALHO, Dr™. ANA BORGES CO LHO
SANTOS e Dr™. ANDR…A LYRIO RIBEIRO DE SOUZA para,
sob a presidÍ ncia da primeira, elaborar estudo a respeito da
sistem· tica de compensaÁ„ o de processos a f im de
equacionar a distribuiÁ„o e compensaÁ„o dos mesmos.

Portaria n∫ 48, de 23 de junho de 2008.

Designar servidor para prestar serviÁos

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∫. Designar o servidor ATTILA SIK J⁄ NIOR
RODRIGUES, tÈcnico de apoio especializado ñ transporte,
matrÌcula MPF n∫ 13.713-8, para prestar serviÁos junto ao
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE REGIONAL.

Portaria n∫ 50, de 27 de junho de 2008.

Regulamenta o PROGRAMA DE EST¡ GIO de
NÌvel Superior ñ Curso de Direito, na PROCURADORIA

REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 1™  REGI√O

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
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 na Portaria PGR  n∫ 340,
de 15 de junho de 2004, que aprova o regulamento do
PROGRAMA DE EST¡ GIODO MINIST…RIO P⁄ BLICO
FEDERAL, resolve:


