
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

PORTARIA Nº 5, DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

Concede elogio funcional ao servidor Hugo Habib Vieira Mendes lotado na
Seção de Contratações e Gestão Contratual da Procuradoria da República em
Roraima. 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria PGR/MPF nº 941, de 24

de novembro de 2020, bem como, pelo artigo 33, inciso II, do Regimento Interno Administrativo do

Ministério  Público  Federal  (Portaria  SG MPF nº  382,  de  05  de  maio  de  2015),  bem como  a

delegação ministerial conferida pela Portaria PGR/MPF Nº 462, de 16 de junho de 2016;

CONSIDERANDO o pedido de registro de elogio contido no Memorando nº 3/2022

(PR-RR-00000161/2022),  que  atesta  a  dedicação  do  servidor  Hugo  Habib  Vieira  Mendes  nas

atividades  exercidas  junto  à  Seção  de  Contratações  e  Gestão  Contratual  da  Procuradoria  da

República de Roraima.

RESOLVE:

Art.  1º  Elogiar  o  servidor  HUGO  HABIB  VIEIRA  MENDES,  Técnico  do

MPU/Administração, matrícula 30.863, na Seção de Contratações e Gestão Contratual da PR/RR,

por contribuir para a execução e organização dos processos de pagamento e gestão de contratos do

exercício de 2021, em especial frente às mudanças na área e substituição da chefia, bem como sua

participação como membro da Comissão de Fiscalização do Contrato PRRR nº 10/2020, relativo à

Construção da Nova Sede do MPF em Roraima, executando seu mister com louvor, procurando se

capacitar  nos temas,  extremo zelo e qualidade de redação dos  textos,  registro de ocorrências e

relatórios detalhados e precisos, notadamente acerca das irregularidades cometidas pela empresa

contratada, ainda que, desde o início de sua lotação nesta Unidade, em trabalho a distância de seus

pares. 
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Art. 2º Registre-se o presente elogio nos assentos funcionais da referida servidora.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

MIGUEL DE ALMEIDA LIMA
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