
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 1ª REGIÃO

PORTARIA Nº 8, DE 1º DE ABRIL DE 2019.

Revogada pela Portaria SR/PRR1 nº 27, de 27 de setembro de 2019

Designa fiscal  técnico e  administrativo e  substituto do Contrato nº
12/2014. 

O  SECRETÁRIO  REGIONAL  DA  PROCURADORIA  REGIONAL  DA

REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no artigo

8º, incisos I e II, da Portaria SG/MPF nº 110, de 6/2/2015, resolve: 

                      Art.  1º  Designar  a  servidora  DENISE  ANDRÉA RIBEIRO  DE MORAIS,

Técnica do MPU/Administração, matrícula 30.108, para os encargos de fiscal técnico e de

fiscal administrativo do Contrato nº 12/2014, no que diz respeito à prestação de serviços de

copeiragem e garçom nas dependências da PRR1, competindo-lhe, na forma que estabelece a

supracitada portaria, acompanhar e fiscalizar os serviços ora descritos. 

                      § 1º A servidora BRENA ALESSANDRA SARAIVA PADILHA, Técnica do

MPU/Administração,  matrícula  nº  24.131,  substituirá  a  fiscal  técnica  e  administrativa  do

Contrato nº 12/2014, em seus afastamentos legais e impedimentos, bem como nos casos de

desligamento, até a designação de novo servidor para o exercício das atribuições pertinentes. 

                      § 2º Na ausência da fiscal designada e da respectiva substituta,  a servidora

ISLENE  VIEIRA GUEDES  DE  PAULA,  Técnica  do  MPU/Administração,  matrícula  nº

18.732, responderá pela fiscalização técnica e administrativa do Contrato nº 12/2014. 

                      Art. 2º Revoga-se a  Portaria SECREG/PRR1 nº 14, de 29 de junho de 2017,

publicada no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico - DMPF-e do dia 30 de junho

de  2017,  no  que  diz  respeito  à  fiscalização  de  serviços  de  copeiragem  e  garçom  nas

dependências da PRR1. 

                      

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/22346
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/189306
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/110867


                      Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

RÔMULO ALVES DE SOUSA 

Este  texto  não  substitui  o  pu  blicad  o   no  DMPF-e,  Brasília,  DF,    3     abr  .  201  9  .  Caderno  
Administrativo, p.   67  .  
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