
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

PORTARIA Nº 77, DE 13 DE OUTUBRO 2004.

Revogada pela Portaria PRR4 nº 113, de 8 de outubro de 2007
Alterada pela Portaria PRR4 nº 101, de 30 de novembro de 2006

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA

4ª  REGIÃO,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  confere  a  Portaria  nº  358,  de  02  de  junho  de  1998,  e

considerando o disposto na Portaria nº 75, de 13 de outubro de 2004, RESOLVE:

Art. 1º – A conferência de documentos a que se refere a Portaria n° 75, de 13 de outubro de

2004, será feita, pelos servidores designados, apenas no âmbito interno e para fins do serviço da PRR/4ª

Região.

Art. 2º – Designar os servidores abaixo relacionados para realizarem as conferências de

documentos  que  integrem  procedimentos  em  trâmite  nesta  Unidade,  provenientes  ou  não  de  atos

praticados na PRR/4ª Região, mediante a utilização dos carimbos previstos na  Portaria nº 75, de 13 de

outubro de 2004, na reprodução de:

a)        documentos de processos oriundos do TRF/4ª Região: Coordenador de Controle

Processual e seu substituto eventual e servidores lotados nos Núcleos integrantes da PRR/4ª Região;

b)        documentos de processos oriundos do TRE: assessor e secretário do Procurador

Regional Eleitoral;

c)        documentos de processos oriundos das demais Cortes: Coordenador de Controle

Processual e seu substituto eventual;

d)        demais  documentos  e  documentos  de  processos  administrativos  instaurados  no

âmbito da PRR/4ª Região: Coordenador de Administração e seu substituto eventual, Chefe da Divisão de

Apoio Administrativo e seu substituto eventual, Chefe da Divisão de Pessoal e seu substituto eventual,

Chefe da Divisão de Execução Orçamentária e Financeira e seu substituto eventual, Gerente do Plan-

Assiste  e  seu substituto eventual,  Presidente da Comissão Permanente de Licitações  e seu substituto

eventual e o Pregoeiro da PRR/4ª Região.
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d) demais documentos e documentos de processos administrativos instaurados no âmbito

da PRR/4ª Região: Coordenador de Administração e seu substituto eventual, Chefe da Divisão de Apoio

Administrativo  e  seu  substituto  eventual,  Chefe  da  Divisão  de  Recursos  Humanos  e  seu  substituto

eventual, Chefe da Divisão de Execução Orçamentária e Financeira e seu substituto eventual, Gerente do

Plan-Assiste e seu substituto eventual, Chefe do Setor de Licitações e Contratos e seu substituto eventual,

Membros das Comissões de Licitações, Pregoeiro da PRR/4ª Região e sua equipe de apoio,  além da

Assessora e da Secretária  do Procurador  Regional  da República  Jorge Gasparini,  no que se refere a

documentos do seu gabinete e do Núcleo de Ações Originárias (NAOR). (Redação dada pela   Portaria PRR4

nº 101, de 30 de novembro de 2006)

Art.  2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as

disposições em contrário.

MARIA HILDA MARSIAJ PINTO
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