
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

 PORTARIA Nº 68,  DE 03  DE JUNHO DE 2013.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA 

REPÚBLICA NO  ESTADO  DO  AMAZONAS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais, 

considerando a delegação conferida pela Portaria PGR nº 393, de 11/09/97, e 

atendendo ao disposto na Portaria PRAM  nº 55/2012,

RESOLVE:

I - DESIGNAR o  servidor  HÉLIO  VITAL  DA  SILVA 

SOUZA, técnico administrativo, matrícula 16753-3, para o encargo de Fiscal do Contrato 

de  Aprendizes,  bem  como  do  Contrato  de  Seguro  de  Estagiários,  e  o  servidor 

REGINALDO BRASÃO GONÇALVES, técnico administrativo, matrícula 2627, para o 

encargo de substituto eventual dos mesmos contratos;

II - DESIGNAR o  servidor  JOSÉ  CARLOS  SILVA  DE 

SOUZA, técnico  administrativo, matrícula 6507,  para o encargo de Fiscal dos Contratos 

de Manutenção dos Aparelhos de Ar-Condicionado,  do Elevador e das Instalações 

Prediais da sede da Procuradoria da República no Estado do Amazonas e de seu prédio 

anexo,  e  a  servidora  TAMARA  DE  OLIVEIRA  GRAÇA,  técnica  administrativa, 

matrícula 8937, para o encargo de substituta eventual dos mesmos contratos;

III - DESIGNAR o  servidor  WAGNER  RODRIGUES 

GONÇALVES,  técnico administrativo,  matrícula  23632, para o encargo de  Fiscal  dos 

Contratos  de  Copeiragem  e  de  Conservação  e  Limpeza,  e  o  servidor  RILEI 

CARNEIRO  DA LUZ,  técnico  administrativo,  matrícula  21897,  para  o  encargo  de 

substituto eventual dos mesmos contratos;
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IV- DESIGNAR o  servidor  RILEI  CARNEIRO  DA  LUZ, 

técnico  administrativo,  matrícula  21897,  para  o  encargo  de  Fiscal  do  Contrato  de 

Locação  do  Prédio  Anexo,  e  o  servidor  WAGNER  RODRIGUES  GONÇALVES, 

técnico administrativo, matrícula 23632, para o encargo de substituto eventual do mesmos 

contrato;

V - DESIGNAR o  servidor  OMAR  MAIA DOS  SANTOS, 

técnico  administrativo, matrícula 2845, para o encargo de Fiscal do Contrato de Serviços 

de Postagem, e o servidor MARCELO QUIRINO DE SOUZA, técnico  administrativo, 

matrícula 22440, para o encargo de substituto eventual do mesmo contrato;

VI - DESIGNAR o servidor  JOSÉ NAZARENO TEODÓSIO 

DA SILVA, técnico de apoio especializado - transporte, matrícula 22093, para o encargo de 

Fiscal  do  Contrato  de  Fornecimento  de  Combustíveis,  e  o  servidor  VALDER  DA 

SILVA MONTEFUSCO,  técnico de apoio especializado - transporte,  matrícula 18226, 

para o encargo de substituto eventual do mesmo contrato;

VII - DESIGNAR o  servidor  MIGUEL  RODRIGUES  DE 

OLIVEIRA FILHO, técnico de apoio especializado - segurança, matrícula 3355, para o 

encargo de Fiscal dos Contratos de Vigilância da sede da Procuradoria da República no 

Estado do Amazonas e de seu prédio anexo, e o servidor CARLOS ALBERTO DA SILVA 

SILVEIRA, técnico de apoio especializado - segurança, matrícula 3623, para o encargo de 

substituto eventual dos mesmos contratos;

VIII - DESIGNAR a  servidora  KAREM  FABÍOLA PEREIRA 

FRANÇA, técnica administrativa, matrícula 7960, para o encargo de Fiscal dos Contratos 

de  Suporte  Operacional  –  Mensageiros  e  Operador de  Reprografia,  e  a  servidora 

IARA REGINA RAMOS,  técnica  administrativa,  matrícula  23447,  para  o encargo de 

substituta eventual dos mesmos contratos; 



 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  F e d e r a l
Procuradoria da República no Amazonas

IX - DESIGNAR a  servidora  JANE JOELMA RODRIGUES 

DO NASCIMENTO, técnica de informática, matrícula 2624, para o encargo de Fiscal dos 

Contratos de Impressão, Telefonia Móvel, Telefonia Fixa  da sede da Procuradoria da 

República  no  Estado  do  Amazonas  e  de  seu  prédio  anexo,  e  o  servidor  SÓSTENES 

PINTO LEITE JÚNIOR,  técnico  de  informática,  matrícula  5763,  para  o  encargo  de 

substituto eventual dos mesmos contratos;

X - DESIGNAR o  servidor  RAPHAEL  HENRIQUE 

CORTEZÃO,  assessor-chefe  nível  II,  matrícula  21977,  para  o  encargo  de  Fiscal  do 

Contrato de Clipping Eletrônico  e dos Contratos de Fornecimento de Periódicos, e a 

servidora  CAMILA  GABRIEL  DOS  SANTOS,  analista  de  comunicação  social, 

matrícula 17875, para o encargo de substituta eventual dos mesmos contratos;

XI - DESIGNAR a  servidora  FARIDES  LUCAS  CAMILO, 

analista  de  comunicação,  matrícula  6903,  para  o  encargo de  Fiscal  dos  Contratos  de 

Fornecimento  de  Publicações  Oficiais,  e  o  servidor  BENJAMIN JOSÉ AFFONSO 

CALDAS, técnico administrativo, matrícula 9764, para o encargo de substituto eventual 

dos mesmos contratos;

XII - REVOGAR as disposições em contrário.

Cientifique-se, cumpra-se, publique-se.

Julio José Araujo Junior
Procurador-Chefe da Procuradoria

da República no Amazonas
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