
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA PRES Nº 12, DE 21 DE JANEIRO DE 2011.

Dispõe sobre designação de Comissão de servidores para a realização
de uma estimativa preliminar dos custos relacionados à instalação da
Procuradoria da República no Município de Linhares.

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO

ESTADO  DO ESPÍRITO  SANTO,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  no  art.  106,  do

Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela  Portaria nº 591, de 20 de

novembro de 2008, do Procurador-Geral da República,

Considerando  a  possibilidade  de  que  num  futuro  próximo  venha  a  ser

autorizada  pela  Administração  Central  do  Órgão  a  instalação  da  PRM  de  Linhares,

especialmente porque sua criação já tem previsão legal, dependendo apenas da liberação de

recursos para a implantação e da designação de membro para ocupar a vaga, RESOLVE:

I. Designar os servidores do Ministério Público Federal abaixo relacionados

para constituírem a Comissão de Avaliação encarregada de proceder à estimativa dos custos

de implantação da Procuradoria da República no Município de Linhares.

Nome Matrícula Atribuição

ANDRÉ FEDERICI GUIMARÃES 888-1 Presidente da Comissão

MARCO DE PEREIRA BINDA 21672-1 Membro

PAULINE BUBACH 21277-6 Membro

II. Os trabalhos de avaliação e organização dos dados serão desenvolvidos sob

a coordenação do Presidente da Comissão, devendo ser concluídos no prazo de 15 (quinze)

dias.

III. Todos os dados e informações obtidos durante o levantamento dos custos

deverão ser compilados na forma de relatório, discriminando-se detalhadamente a composição

de cada um dos grupos de despesas, assim como a metodologia utilizada para estimar os

gastos decorrentes da implantação da referida PRM.

IV. O Chefe do Núcleo de Controle e Administração de Material e Patrimônio
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deverá  auxiliar  a  equipe  designada  para  o  levantamento,  sempre  que  for  necessário,

fornecendo informações e relatórios do sistema ASI-WEB.

V. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

NADJA MACHADO BOTELHO

Este texto não substitui o publicado no BSMPF, Brasília, DF, p. 102, 2. quinzena jan. 2011.
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