
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Gabinete da Chefia 

 

 

 
 

PORTARIA Nº 1071, DE 20 DE AGOSTO DE 2014 

Cria a Comissão de Gestão Socioambiental 

no âmbito da Procuradoria da República no 

Estado de São Paulo. 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições previstas no inciso II, artigo 50 da 

Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, 

CONSIDERANDO os termos da Portaria PGR nº 638, de 12 de dezembro de 

2007, que instituiu o programa de Gestão Ambiental no âmbito da Procuradoria Geral da 

República; 

CONSIDERANDO os termos da Portaria SG/MPF nº 151, de 06 de fevereiro 

de 2013, que instituiu o Comitê Nacional de Gestão Socioambiental no âmbito do Ministério 

Público Federal;  

CONSIDERANDO os termos da Portaria PGR/MPF nº 923, de 18 de dezembro 

de 2013, que instituiu o Sistema de Gestão Socioambiental do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação de medidas efetivas de combate 

ao desperdício e de práticas de reaproveitamento e reciclagem de material nesta unidade 

administrativa, 

RESOLVE: 

Art. 1º – Constituir a Comissão de Gestão Socioambiental no âmbito da 

Procuradoria da República no Estado de São Paulo, formada pelos seguintes membros e 

servidores: 

Jefferson Aparecido Dias (Procurador da 

República) Anamara Osório Silva (Procuradora da 

República) Priscila Costa Schreiner (Procuradora 

da República) 

Clésio Ibiapina Tapety (Técnico do MPU/Apoio Téc. Adm./Administração) 

Edemilson Vieira Costa (Técnico do MPU/Apoio Téc. 
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Adm./Administração) Karen Gargiulo da Cunha (Técnico do MPU/Apoio 

Téc. Adm./Administração) 

 

Art. 2º – A Comissão terá como atribuições planejar, propor e zelar pela 

implementação de ações voltadas à gestão socioambiental na Procuradoria da República em 

São Paulo e nas Procuradorias da República nos municípios, abrangendo: 

 

 

 

 

rotinas 

diárias; 

I – separação de resíduos de coleta seletiva e seu adequado 

encaminhamento; II – adoção de medidas de economia de recursos 

ambientais e materiais, 

III –  uso  racional  de  água,  energia  elétrica,  comunicações  e  ar  

condicionado nas 

 

IV – inserção de critérios ambientais nas licitações de obras e aquisição de 

bens, tais 

como equipamentos de informática, veículos, combustíveis e mobiliário; 

V – auxílio e compartilhamento de informações com comissões de desfazimento 

de materiais e de gestão documental quanto a destinação final de materiais, bens inservíveis e 

documentos com temporalidade expirada; 

VI – realização de propostas e estudos sobre a utilização de materiais 

ecoeficientes e de redução de desperdício de recursos naturais nos processos e atividades 

desenvolvidas pela Procuradoria da República no Estado de São Paulo; 

VII – proposição da forma de efetivação das medidas e sugestões ofertadas, 

levando em consideração a necessidade e a disponibilidade de recursos humanos e 

orçamentários no âmbito da unidade administrativa local; 

VIII – proposição e oferecimento de campanhas de esclarecimento, bem como 

treinamento e orientação a estagiários, servidores, membros e funcionários terceirizados nos 

procedimentos de Gestão Socioambiental; 

IX – monitoração e divulgação de informações acerca das atividades e resultados 

da Gestão Socioambiental no âmbito da Procuradoria da República no Estado de São Paulo; 

 

Art. 3º – A Comissão informará ao Gabinete da Chefia da PR/SP, 

periodicamente, as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados. 

 

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
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Anamara Osório Silva 

Procuradora-Chefe da Procuradoria da 

República no Estado de São Paulo 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 29 ago. 2014, Caderno 

Administrativo, p. 10. 
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