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CONCEITO EDITORIAL LTDA, no valor de R$ 676,32 (seiscentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), nos termos 
do art. 37 da Lei 4.320/64 c/c o art. 22 do Decreto nº 93.872/86. 

 
Em, 15 de março de 2010. 

No uso das atribuições que me foram delegadas pela Portaria nº 591, de 20 de novembro de 2008, 
RECONHEÇO A DÍVIDA de que trata o processo nº 1.00.000.002052/2010-45, relativa à fornecimento de combustível para o 
MPF por meio de sistema eletrônico, no mês de janeiro de 2010, para atender o Ministério Público Federal, em favor da 
BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA., no valor de R$ 8.439,65 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco 
centavos), nos termos do parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/93 e PARECER SELEG/CONOR/AUDIN - MPU/Nº 
0323/2003. 

AMAURY DE MATOS RODRIGUES 
Secretário de Administração 

Ordenador de Despesas - Substituto 
 

 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO 

 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE REGIONAL 

 
Portaria nº  05, de 04 de março de 2010. 

 
Dispensa e designa servidor do encargo de substituto eventual de 

chefe de seção, FC-2. 

 
O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª 

REGIÃO, no uso das atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009, no uso da competência 
que lhe foi delegada pela Portaria PGR nº 393, de 11 de setembro de 1997, e tendo em vista o disposto na Portaria PGR/MPU 
nº 287, de 12 de junho de 2007, RESOLVE: 

Art. 1º. Dispensar o servidor MARCOS WAGNER ALVES DA SILVA, ocupante do cargo de Técnico 
Administrativo, matrícula MPF nº 13.203-9, do encargo de substituto eventual de chefe da Seção de Informações Processuais, 
código FC-2, da Procuradoria Regional da República da 1ª Região. 

Art. 2º. Designar a servidora LUDMILA FERREIRA DA LUZ, ocupante do cargo de Técnico 
Administrativo, matrícula MPF nº 3607-2, para exercer o encargo de substituto eventual de chefe da Seção de Informações 
Processuais, código FC-2, da Procuradoria Regional da República da 1ª Região. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Portaria nº  07, de 10 de março de 2010. 
 

Institui a Assessoria de Gestão Socioambiental da PRR – 1ª Região. 

 
O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA PRR – 1ª REGIÃO, no uso das atribuições legais 

conferidas pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009, e  
CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO Nº 06, de 22.10.2007, do CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, sobre a instituição de Comissões Institucionais de Gestão Ambiental no âmbito dos Ministérios 
Públicos da União e dos Estados;  

CONSIDERANDO a PORTARIA PGR Nº 638 de 12.12.2007, que institui o Programa de Gestão 
Ambiental no âmbito da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA; 

CONSIDERANDO a necessidade de retomar ações orientadas à sustentabilidade ambiental no âmbito da 
PRR -1ª Região, assim como o anseio de coordenar tais ações para intensificar sua incidência e ampliar sua eficácia, 
RESOLVE: 

Art. 1º. Instituir a Assessoria de Gestão Socioambiental (AGS) da PRR – 1ª Região, em caráter permanente, com 
fim de promover uma cultura institucional ambientalmente consciente e viabilizar uma gestão socioambiental sustentável e 
participativa das atividades administrativas e operacionais desta unidade gestora do MPF. 

Art. 2º. A AGS será composta por servidores voluntários ou indicados, com mandados temporários e renováveis de 
1 (um) ano. 

Parágrafo único. Além dos membros nomeados por portaria, será incentivada a formação de um Grupo de Agentes 
Ambientais cujo intuito é a livre participação de todos servidores interessados em contribuir para a implementação e 
acompanhamento do programa de gestão socioambiental. 


