
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 01, de 09 de novembro de 2016.

A PROCURADORA DA REPÚBLICA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA

NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA-PR, no uso de suas atribuições, e, considerando os dispostos no Ato

Ordinatório CMPF nº 2/2013,

RESOLVE: 

1. Designar a data de 16 de novembro de 2016 para a realização do Inventário Anual

nos gabinetes da Procuradoria da República do Município de Guaíra/PR, com objetivo de realização

de conferência  dos  seguintes  expedientes a saber:  documentos,  processos  administrativos,  autos

extrajudiciais, autos judiciais e inquéritos policiais, e apresentação de relatório conclusivo no prazo

previsto.

2.  Designar  como responsáveis  para conferência   (inclusive física)  nas  pastas  “A

receber”, “No Setor”, “Enviados não Recebidos” e “Pendentes de Complementação de Dados” do

gerenciador do Sistema Único os servidores Thiago Piemontez (SJUR), Marcos Roberto Ferreira (1º

Ofício) e Vinícius Martines Trautwein (2º Ofício), que comporão a Comissão de Inventário, sob a

presidência do primeiro.

3.  Deverá ser preenchido, ao final dos trabalhos, o Relatório de Inventário Anual

Ordinário pelo servidor Thiago Piemontez e encaminhado à Procuradora-Chefe da Procuradoria da

República no Estado do Paraná, juntamente com os seus anexos, no prazo de até 30 (trinta) dias.

4.  Cópia da portaria  deverá ser  afixada em local  visível  desta  PRM, e eventuais

audiências marcadas nesta PRM nas datas citadas no art. 1º deverão ser redesignadas para datas

subsequentes.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/29376/AT_CMPF_2013_2.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/29376/AT_CMPF_2013_2.pdf


5.  Para  a  realização  dos  procedimentos  concernentes  ao  Inventário,  deverão  ser

observados os dispostos no Ato Ordinatório CMPF nº 2/2013, bem como o “Manual de Orientações

e Instruções - Inventário Anual Extraordinário”, disponível no site da Corregedoria do MPF.

6.  Dê-se  ciência  aos  interessados.  Essa  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA ZANETTE
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