
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS

PORTARIA Nº 43, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.

Constitui Comissão Especial
destinada  a   identificar  imóveis
aptos  a  receber  as  instalações  da
Procuradoria  da  República  no
Município de Araguaína/TO e terrenos
adequados  à  construção  da
correspondente  sede definitiva. 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO

TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo

Regimento Interno do MPF, aprovado pela Portaria     PGR     591,     de     20     de

novembro     de     2008, e com base no Regulamento do Programa de Estágio

aprovado pela Portaria     PGR     nº     378,     de     09     de     agosto     de     2010 e

alterações posteriores, 

RESOLVE:

Artigo 1º –  Constituir Comissão Especial destinada  a

identificar imóveis aptos a receberem as instalações da Procuradoria

da  República  no  Município  de  Araguaína/TO  e  terrenos  adequados  à

construção da definitiva.

Artigo 2º –  A Comissão será composta pelos seguintes

servidores:

I – Presidente: Will Flávio Dias Gomes;

II –  Equipe de Apoio: Ricardo  Alves  Gomes,  William  Faria

Siqueira e Túlio Custódio dos Santos.

Artigo 3º – Os integrantes da Comissão deverão realizar todas

as diligências necessárias à identificação de imóveis para locação que

sejam aptos a receber as instalações da Procuradoria da República no

Município  de  Araguaína,   ainda  que  necessárias  reformas  e/ou
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adaptações, bem como apresentar relatório fundamentado de vistoria in

loco, elencando as características mais relevantes observadas.

Artigo 4º – Caberá à Comissão também diligenciar em busca de

terrenos com dimensões e localização adequada aos projetos-padrão da

CEA/SG/MPF, visando à futura construção da sede definitiva da PRM –

Araguaína.

Artigo 5º –  A  Comissão  ora  designada  somente  encerrá

integralmente o exercício do encargo atribuído após a instalação da

PRM-Araguaína em sua sede provisória e após o recebimento ou aquisição

formal do terreno destinado à construção da sede definitiva.

Dê-se ciência. Publique-se.

JOÃO GABRIEL MORAIS DE QUEIROZ
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