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DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO I

QUINTA-FEIRA, 2 ABR 1992
II

Ministério Público da União

- providenciar
a execução
de trabalhos
de apoio,
necessários
ao desempenho
das funções
de Subprocurador-Geral
da
Repúblíca.

III

- desempenhar
outras
atividades
pelo Subprocurador-Geral
da

Procuradoria-Geral da República
O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, tendo em vista
o
disposto
nas
Leis ns 8. 152, de 28 de dezembro
de 1990, ns 8.252,
de 25 de
outubro de 1991, respectivamente,
e no Art.
127 da Constituição
Federal,
resolve
alterar
a Portaria
PGR n9 752, de 09 de novembro de 1987

a.

alterado

introdução
do item
os
seguintes
"5. Gabinetes

b.

5,

"10.6.1
d.

introdução

e.

introdução

do termo

de

e Recursos

Registro

e

ia

de Administração

do subitem

do item

Procuradorias

Art.
29-0
"Tocantins",

da República

em

13, com a redação
Regionais

da

Edifícios."

Art.
39 - Ficam introduzidos,
gos 69 e 79, com as respectivas
redações
guintes:

VIII

fica

acrescido

logo após o artigo
Sr°, os
abaixo,
renumerando-se
os
da

- Campinas
(SP)

(SP),

1'- Serviço
1. 1 - Seção
1.2 - Seção

Niterói

(RJ),

afins,
das
as unidades
em Municípios,

artise-

X - exercer
outras
r10-Geral.

Preto

(SP)

e

II

Art.
49 - Ficam acrescidas
abaixo,
adequando-se
sua

no art.
redação

8°,

em seu

"...
as Procuradorias
Regionais
da República
res-Chefes
Regionais
. . . os Serviços
serão
pervisores
e os Setores
por
Responsáveis"

final,

Dos Gabinetes

dos

I - prestar
assistência
Subprocuradores-Gerais

direta
da

ex-

Procuradopor Su-

do
Capítulo
renumerando-se

III

VII

aa

e

determinadas

ia de Registro

e

pro-

necessidarequiefe-

visanprogramas

em outras
recursos

matéhuma-

pelo

Secretá-

Informações

Proces-

controle

dos processos

quanto ao
levantamento
ao acompanhamento
dos
em tramitação
nas
Federal
em articulação
com prazos
e outros

Procuracom

determinados,
documentos

de

- examinar

e classificar

IX - distribuir
adicionais
X - buscar
vistas

os

os processos

processos
pertinentes,

aprimoramento
a facilitar

por

classificados,

in-

classida
interesse

assunto,
com

documentos

da classificação
dos
processos
com
a análise
dos mesmos pelos
Procurado-

XI - executar
as atividades
referentes
a prestação
de
informações processuais
as partes
interessadas,
bem como as
atividades
de operações
dos equipamentos
de processamento
de
dados e de microfiImagem
afetos
a área.
7o
para

Ficam

alteradas

as redações

dos

artigos

26 e

27,

República

Subprocuradores-Gerais
e imediata
República,

de

- supervisionar
e executar
os serviços
de análise
e
ficação
dos feitos
encaminhados
a Procuradoría-Gera1
República,
bem como a pesquisa
dos processos
de
da Instituição,
a serem
requisitados,

Art.
respectivamente,

do Suprocuradores-Gerais

Art.
14 - Aos Ganinetes
pública
compete

as

por
dirigidos

Art.
59 - Fica introduzida,
logo após a Seção II,
III,
a Seção III,
com a redação abaixo para o artigo
14,
as respectivas
seções
e os artigos
seguintes
" SEÇÃO

atríbuições

VI - requisitar
notas taquigráfícas
teresse
dos
Procuradores,

VIII

Administrativo"

e

- requisitar
processos
de interesse
da União, junto
ao
Superior
Tribunal
de Justiça
e ao Supremo Tribunal
Federal ,

V - manter

pressões

técnico
ao Secretário-Geral
à área de organização

IV - acompanhar os feitos
judiciais
dorias
nos Estados
e Distrito
as Coordenador ias
Jurídicas,

Administrativo
Processual
,
de
Apoio.

de normas

os registros

- atender
aos Subprocuradores-Gerais
e preparo
do materia 1 necessário
julgamentos,

Santos

- Campos (Rio de Janeiro)
, Presidente
Prudente,
São José
do
Rio
Preto,
São José dos Campos (São Paulo),
Blumenau,
Chapecó, Joaçaba,
Criciúma,
Joinville
(Santa
Catarina ) , Foz
do
Iguaçu,
Londrina
(Paraná) , Juiz de Fora, Uberaba,
Uberlândia
(Minas Gerais),
Passo Fundo, Rio Grande, Santa
Maria,
Santo
Ângelo,
Uruguaiana
(Rio Grande do Sul),
Ilhéus
(Bahia) , Araguaína (Tocantins)
, Campina Grande (Paraíba),
Imperatriz
(Maranhão),
Petrolma
(Pernambuco) , Marabá e Santarém
(Pará)
1 - Setor

os manuais

I - coordenar,
orientar
e supervislonar
as atividades
relativas ao registro,
análise,
distribuição
e
acompanhamento
dos feitos
judiciais
encaminhados
a Procuradoría-Geral
da
República,
bem como a coleta,
processamento
e
divulgação
de dados
estatísticos;

III

Ribeirão

atualizados

Art.
21 - À Coordenador
suais
compete

Republi-

Procuradorias
aãmmi
strarepresen-

identificar
humanos,

- elaborar
estudos
para a descríçâo,
especificação,
sitos
das classes
e níveis
de remuneração
dos cargos
tivos
e em
comissão,

IX - prestar
apoio
rias pertinentes

Gabinete
do
Procuraaor-Chefe,
Coordenador ia de Defesa dos Direitos
da Pessoa
Humana,
Coordenador ia de Documentação
e Controle
Processual,
Coordenador ia ae Adr + nist ração. "

"Art.
79 - Subordmam~se
as unidades
da República
nos respectivos
Estados,
tivas
das Procuradorias
da República
tadas
por

Pessoal,
de recursos

geren-

- elaborar
critérios
para a avalíação
de desempenho,
do a promoção de servidores
e a elaboração
de
de desenvolvimento
de recursos
humanos ,

República."

"Art.
6o - Integram
a estrutura
das Procuradorias
ca nos Estados
de Roraima,
Amapá e
Tocantins
1.
2.
3.
4.

VII
,

Municípios."

caput do artigo
59, em seu final,
adeguando-se
sua
redação.

de

VI - pesquisar
e manter atualizados
des de pessoal
do MPF,

abaixo

alteração
de
e
extinção

de informações
operacional,

com a Secretaria
de desenvolvimento

V - elaborar
e manter
cedimentos
,

renu-

abaixo

III,
abai-

IV - levantar
e analisar,
em articulação
com a Secretaria
de
Organização
e Sistemas,
a estruturação
e o
funcionamento
dos diversos
serviços
e atividades,
visando
à sua
raciona 1ização,

Pro-

abaixo,

12. 1, com a redação

- em articulação
as necessidades

abai-

Informações

de

- orientar
e estabelecer
critérios
ciais,
nos planos estratégico
e

III

Humanos.

do subitem
10.6. 1, com a redação
os
seguintes
- Assessor

II

Repúolica.'

10. 1 e 10.2 com as redações
seguintes

ia

"12. 1 - Procuradorias

"13.

renumerando-se
da

idas

Capítulo
redações

I - analisar
e emitir
parecer
em propostas
de
estrutura
básica
e regimental,
transformação
de cargos e
funções,

segue

abaixo,

ia de Organização

Coordenador

introdução
merando-se

no que se

com a redação

introdução
dos subitens
xo, renumerando-se
os

10.2
cessuais."

2s,

dos Subprocuradores-Gerais

"10. 1 - Assessor

c.

o artigo

atr íbu

"Art.
20 - A Assessor ia de Organização
e Recursos
Humanos
compete
coordenar
os projetos
e atividades
de
modernização
administrativa
no que se refere
a revisão
e implantação
de
estruturas
e processos
organizaclonais,
bem como planejar
as
atividades
de recursos
humanos do MPF, incumbindo-lhe
especialmente

PORTARIA N9 172, DE 31 DE MARÇO DE 1992

13 - Fica

t<Trem

Art.
69 - Ficam mtrodjzidos
na Seção
V, do
após
o artigo
19, os artigos
20 e 21 com as respectivas
xo, renumerando-se
os
seguintes

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

Art.

que
lhe
República.

aos

da

Re-

respectivos

"Art.
26 - À Secretaria
de Organização
e Sistemas
compete
coordenar
as atividade"
de modernização
administrativa,
no
que se refere
ao tratanent•< ° informações
e a seleção
de
tecnologias
a setem utili^.
c
raci onal J. zação dos
métodos
e procedimentos
de trabalho,
no .•jjto do Ministério
Público
Federal.

QUINTA-FEIRA, 2 ABR 1992
Art
I

27 -

-

II

À Coordenador

ia

de Sistema

IV

e Métodos

compete

coordenar
e supervisionar
a execução
das atividades
tivas
a racionalização
e ao desenvolvimento
da
ção
e dos métodos
administrativos,
bem como dos
de
microfiImagem

- promover
e oríentar
processos
l á r i o s , métodos- e procedimentos

III

ou
e

de

-

opinar
sobre
a aquisição,
lacionados
a modernização

-

elaborar
e executar
os
projetos
out",
visando
ao aproveitamento

V -

racionalizaçao
de
administrativos,

formu-

locação,
de equipamentos
informatização,

re-

de
alteração
de
racionai
do
espaço,

"lau

os serviços
de microfiimagem,
qualidade
e a duplicação
de

-

elaborar

e executar

VII

-

elaborar
o Plano
de Processamento

VIII

-

diagnosticar,
desenvolver
e manter,
diretamente
ou
através de t e r c e i r o s , os sistemas
de informações
nas
Procuradorias
da Republica
nos
Estados,

-

especificar
equipamentos
e programas
pelas
unidades
descentralizadas,

de
ae

o Plano

Diretor

Implantação
Dados

realizando
filmes,
de

o

Informática

e Manutenção

con-

(PDI)

de

Sistemas

Art.
13 - Fica acrescida
do Capitulo
III,
a expressão

Art.
IV e

Subseções
a 107

14 V,

X -

/

</

XI

-

a

serem

de
dos

programa
s1stemas

de

f

XIII

-

treinamento

orientar
a execução
das atividades
de preparo,
e operação
dos equipamentos
de processamento
de

e

digitação
dados,

- supervisionar
períodícamente
o uso e condições
dos
pamentos
descentralízados
de processamento
de dados

/

I

"
II

9o

-

Ficam

excluídos

do artigo

32 os

itens

IX,

-

equi-

A r t . 8° - Ficam excluídas
do caput
do artigo
29 as
expressões
"como orgao setoríal
do Sistema
de Pessoal
Civil
da Administração
Federal
- SIPEC" e "observando
a o r í e n t a ç a o do órgão central
do
SIPEC,
ao
qual se vincula
tecnicamente
"

Art.

rial

39,

Art.11
- Fica introduzido,
redação
abaixo

com

logo

após

o

X,

III

-

IV -

XI

"órgão

setoVI

artigo

"Art
39 - À Assessor ia de Administração
de Edifícios
compete
coordenar,
orientar
e controlar
a execução
das atividades
relativas
a administração
de edifícios
e residências
oficiais,
incumbindo-lhe,
especialmente

II

ZII

IV

-

-

técnicas,
para fins
locação

de
ou

inclusive
aquisialiena-

- r e a l i z a r , diretamente
ou por intermédio
de terceiros
obras
de interesse
do Ministério
Publico
Federal,
lizando
sua
execução,
-

V -

atualizar
nisterio

as plantas
e especificações
Publico
Federal,

proceder
as v i s t o r i a s
sários
ao
recebimento
contratados,

dos

prédios

as
fisca-

do

VII

de

Roraima

e Amapá

-

controlar
e inspecionar,
diretamente
ou por intermédio
t e r c e i r o s , as instalações
hidráulicas
e
elétricas,
como
manter
em funcionamento
as redes
de abastecimento
dístríbuição
"

Fica acrescida
ao t i t u l o da Seção VII,
do
"e nos Municípios
do Interior",
adequada a
o artigo
54, renumerando-se
os
seguintes

de Documentação

e Controle

interna
e externamente
os processos
natureza
de competência
do Mmister

apoio
técnico-jurídico
Procuradores
lotados

e
no

anal i s a r , racionalizar
métodos,
procedimentos

coordenar
de dados

judiciais
10
Publico

administrativo-juEstado,

,
e

formulários
e implantar
conformidade

as atividades
em atividades

ímpl-antar
rotinas.
e

e

nas

avaliar

estruturas,

impressos,

sistemas
de informações
com o Plano Diretor
de

de

- manter
registros
e arquivos
jurídicos
e/ou
pareceres
lotados
no
Estado,

treinamento
correlatadas,

e de
conInformáti-

em

processamento

sístematizados
dos
produzidos
pelos

trabalhos
Procuradores

X - promover
a divulgação,
interna
e externa,
das
editadas
pela
Procuradoría-Geral
da Republica,
de documentos
jurídicos
e trabalhos
técnicos
com a área de atuação
do MPF,
XI

XII

Proces-

áreas

racionalizar

- realizar
atividades

pesquisas
bibliográficas
dos Procuradores,

para

dar

publicações
bem
como
relacionados

suporte

as
,

- promover
a implantação
de sistema
de catalogação
e
classificação
que permita
pronta
identificação
e
looarlização
de l i v r o s , periódicos,
r e l a t ó r i o s , pareceres
& outros
tipos de documentos
de i n t e r e s s e ,
- manter permanente
entrosamento
com
as
Bibliotecas
das
Procuradorias
nos Estados
e com entidades
similares,
com
vistas
ao intercâmbio
de publicações
e
ao
aprimoramento
dos
serviços,

de
bem
e

-

de
Pru-

instruir
tercâmbio,
tros
tipos

controlar
encaminhar
processos
doação ae l i v r o s , periódicos,
de
documentos

de compra,
relatórios
e

inou-

Art
102 - Â Coordenador ia de Administração
compete
coordenar,
orientar
e controlar
as atividades
relacionadas
a
pessoal,
serviços
gerais
e patrimônio,
planejamento,
orçamento
e
finanças,
observadas
as
diretrizes
e
orientações
técnicas
emanadas
das
Secretarias
do Ministério
Publico
Federal,
nas
respectivas
áreas
de
competência
I

-

coordenar
nistração

II

-

coordenar,
acompanhar,
fiscalizar
e
avaliar
das
atividades
referentes
a administração
obras
e serviços,
comunicações,
transportes
auxi1 l a r e s ,

Capitulo
redação,

Municípios
Presidente

ia

coordenar
e executar
as atividades
de suporte
de organização
e~sistemas
da
Procuradoria,

-

e emitir
pareceres
técnicos
necesde obras
e serviços
de
engenharia

"Art
54 - As Procurador ias da Republíca
nos
Campos,
Niterói
(Rio de Janeiro)
, Campinas,

Estados

da
regis-

VIII

XIII

inspecionar,
periodicamente,
diretamente
ou por
intermédio de t e r c e i r o s , equipamentos
e dispositivos
de
segurança
contra
incêndio
e promover
as medidas
necessárias
a
instalação,
manutenção
e
reparos,

-

nos

Mi-

-

Art.12
III,
a
expressão
bem como acrescido

as
100

coordenar
e executar
as ações
de suporte
as atividades
Procurador i a , através
da pesquisa,
classificação,
tro e divulgação
de textos
jurídicos,

desenvolver
t r o l e , de

XIV
VI

acompanhar
de qualquer
Federal,

-

elaborar,
diretamente
ou
por
intermédio
de
terceiros,
projetos
e
especifícações
para construção,
conservação,
manutenção
e melhoramento
de edifícios
e
mstalaçjões
do
Ministério
Publico
Federal,
inclusive
orçamentas
que s i r vam de base as l i c i t a ç õ e s ,
fiscalizar
e realizar
as
perícias
avaliações
preliminares
de imóveis,
ção,
desapropriação,
permuta,
cessão,

101 - A Coordenador
compete

VII

IX
I

da Republica

- proporcionar
diciar 10 aos

V A r t . 10 - Fica excluída
do artigo
38 a expressão
do Sistema
de Serviços
Gerais
- SISG "

a Seção VII,
do Capítulo
III,
abaixo
para
seus
artigos

Art
100 - As Procuradorias
da Republica
nos Estados
de
Roraima e Amapá compete,
através
de suas unidades
subordinadas,
executar
as atividades
especificas,
a semelhança
das
unidades
correspondentes,
integrantes
das Procuradorias
da
Republica
nos
Estados
do
Rio
de jJaneiro
e São Paulo,
ressalvadas
as
disposições
estabelecidas
nos artigos
seguintes

banco
dados

Art
sual
XII

da

SUBSEÇÃO IV

//
* /

III

utilizados

pesquisar
e avaliar
novos
equipamentos,
programas,
de dados e redes
de comunicação
e de transmissão
de
de interesse
da I n s t i t u i ç ã o ,
propor
o desenvolvimento
orientação
aos usuários

ao t i t u l o da Subseção
"Tocantins"

Ficam acrescidas
com
as
redações

Das Procuradorias
IX

4207

, Santos,
Sa
'Rio Pr
São Joe,
Ribeir ão P
ulo ) , Blumen
os Campos (Sã
ondr ma
Foz do Igua
(Sa nta
Catarm a)',
,
Jomvi l i e
(Par ana),
For a,
as
G erais ) ,
Uberaba, Uber
Jui
Sant o Ângel o, Ur uguaiade, Santa Ma
0 Fundo, Rio
(Tocanna
do
Sul),
Ilhéu s ('
(Rio
Gra
Impe
Peanhão ) ,
(Paraíba),
) , Campm a Gr
Sant
e
t e , em
trol ma
,
Marabá,
(Para),
(Per
gãos
íntegra
strutur
culaçao
c
de sempe nhar as
rias
da R
nos
respect
Esta dos,
Justi ça
Febuições
a ela
metidas
pera
as Va
1 nos Mun

relaorganizaserviços

executar
trole
de

VI

SEÇÃO I

DIÁRIO OFICIAL

e executar
de Pessoal

as atividades
relacionadas
a
e Desenvolvimento
de Recursos

a
de
e

AdmiHuma-

execução
material,
atividades

4208
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DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO I
promover
ços;

as aquisições

receber,
conferir
adquiridos;
registrar
sabilidade

è contratações

e atestar

de obras

o recebimento

e cadastrar
os bens
da Procuradoria ;

móveis

e

servi-

dos

e imóveis

promover estudos
e pesquisas
de
interesse
do
dor-Chefe
Regional,
bem como exercer
encargos
que lhe sejam determinados.

materiais

de

Ptocuraespecíficos
'

"SUBSEÇÃO II

responDa Assessor

ia da Procuradoria

Regional
a

fornecer

VI

os materiais

controlar

VII

a carga

regularmente

requisitados;

e a movimentação

de bens

Art.

móveis;

elaborar
o inventário
patrimonial
dos bens móveis
veis- sob responsabilidade
da
Procuradoria;

VIII
IX

I - desenvolver
ceres sobre
e

internamente
e expedir
os
oficial,
mantendo
registros

receber,
guardar e zelar pela
documentos encaminhados para

segurança dos
arquivamento;

e transmitir

mensagem zelando

processos

pelo

sigilo;

inspecionar,
periodicamente,
equipamentos
e
de segurança e promover as medidas necessária'
talação,
manutenção e reparos;

XIII

XIV - organizar

e controlar

os serviços

XV - planejar
e executar
tação e à utilização

de

as atividades
dos recursos

dispositivos
à sua
ins-

em

Administrativo

- supervisionar,
controlar
e
apoio técnico-jurídico
aos

III

V - acompanhar a tramitação
de processos
relativos
aos
direitos políticos
à organização
e funcionamento
dos
partidos
e à regularidade
do processo
eleitoral,
prestando:
esclai recimentos
à Secretaria
de Coordenação
do
Ministério
PÚDIÍCO
Eleitoral;

à movimene
finan-

VII

Municípios

orientar
as
Procuradores;

VIII

- exercer
outras< atribuições
dor-Chefe
Regional;

de

- supervisionar,
controlar
e orientar
as
atividades
relacionadas
a pessoal,
material,
serviços
gerais,
orçamento
e finanças,
observadas
as diretrizes
emanadas da Procuradoria da República
no Estado,
à qual se
subordinam.
Art.
105 - À Seção Processual
compete
co- jurídico
e administrativo-judiciario
tados no
Município.

executar
o apoio
aos Procuradores

Art.
106 - À Seção de Apoio compete
executar
as
relacionadas
a pessoal,
material,
serviços
gerais
orçamentária
e
financeira.

e

técnilo-

atividades
execução

e Acórdãos

determinadas

n\a

de

^pélo

Im-

in

P

SUBSEÇÃO III
Da

atividades

de Despachos

- acompanhar a tramitação
dos demais processos
se da Procuradoria
Regional
da
República;

compete:

I - prestar
assistência
ao titular,
preparando seus
expedientes e organizando
a pauta de audiência
dos
Procuradores
lotados
no
Município;
II

- elaborar
súmula das notícias
diárias,
de
interesse
do
MPF, em particular
da Procuradoria
Regional,
organizando
racionalmente
a distribuição
de
cópias;

VI - acompanhar a publicação
prensa
Oficial;

da República

104 - Ao Serviço

III

y

Art.
103 - Às Procuradorias
da República
em
Municípios
compete, 'através
de
suas unidades
subordinadas,
executar
as
atividades
específicas,
observadas
as orientações
da Procuradoria da República
no Estado,
à qual sé subordinam,
além
das
disposições
dos artigos
seguintes.
Art.

e pesquisas,
bem como elaborar
parejur ídicos
de interesse
do
titular;

IV - acompanhar a tramitação
de processos,
relativos
à I proteção dos direitos
humanos, à defesa do consumidor e à preservação
do patrimônio
histórico,
artístico,
cultural,
ecológico
e outros da sociedade
brasileira,
na
instância
judiciária
correspondente,
alimentando
sistemas
de
infor-:
mações
específicos
e prestando
esclarecimentos
necessários à Secretaria
de Coordenação da Defesa
dos
Direitos
Individuais
e dos Interesses
Difusos;

SUBSEÇÃO V
Das Procuradorias

compete:

- coordenar,
programar e supervi sionar a execução das
atividades de divulgação
e relações
públicas
da
Procuradoria
Regional,
em consonância
com a Política
de Comunicação
Social
do Ministério
Público Federal - MPF;

transporte;

relacionadas
orçamentarios

estudos
assuntos

Regional

II

e

promover,
controlar
e executar
as atividades
relativas
a
portaria,
vigilância,
zelador ia, conservação
e manutenção
do material
e dos edifícios
ocupados pela
Procuradoria;

XII

i

da Procuradoria

imó-

receber,
conferir,
distribuir
processos
e correspondência
adequados;

receber

XI

110 - À Assessoria

Secretaria

Regional

Art.
111 -Ao Gabinete do Secretário-Regional
compete
[assistir
o titular
em suas relações
com o ambiente externol e interno,
bem como prestar
apoio
administrativo
e pessoal
ao
mesmo.
Art.
112 - À Coordenador ia de Controle
Processual
compete
supervisionar
as atividades
de apoio
judiciário
relativas
ao
acompanhamento
interno
e externo
dos processos
judiciais
de
qualquer natureza,
de competência
da Procuradoria
Regional da
República,
bem como proporcionar
apoio técnico-jurídico
e administrativojudiciar io aos Procuradores
lotados
nas
Procuradorias
Regionais.
Art.
113 - À Divisão de Registro,
Processuais
compete:

Distribuição

I - receber e cadastrar
os processos
Regionais
Federais;

e

oriundos

Informações

dos

Tribunais

Art.
107 - Ao Setor Administrativo
compete executar
as
atividades fixadas
nos artigos
104, 105 e 106 deste
Regimento."
II
Art.
15 - Fica introduzida
no Capítulo
III,
após
o
107,
a "Seção VIII",
com suas respectivas
subseções
e artigos,
ra-ndo-se os
posteriores:

artigo
renume-

Regionais

da

114 - À Divisão

I -

receber
espécie

II

Art.

do Procurador-Chefe

109 - Ao Gabinete

Regional

do Procurador-Chefe

I - prestar
assistência
ao Procurador-Chefe
representação
polízica
e
social;
II

- incumbir-se

fe Regional;
III.

do preparo

- '

dos expedientes

III

Regional
Regional

compete:
em

os autos

Art.

SUBSEÇÃO I
Do Gabinete

dos

recebidos

dos

dos processos;,
Procuradores

de Exame e Classificação

os processos
já
e identificando

observaà

Justiça

cadastrados,
a
matéria;

compete:
separando-os

- realizar
triagem dos autos por fase
dência judicial
a ser
executada;

processual

- conferir

Precatório;

IV - conferir

as peças

que

os cálculos

instruem

o

dos Precatórios

e

elaborar

por

e

provi-

parece-

sua
V - identificar
os processos
Parecer-Padrão;

do

processos;

V - executar
as atividades
referentes
à prestação
de
informações processuais
às partes
interessadas,
bem como as
atividades
de operação dos equipamentos
de processamento
de
dados afetos
â área.

República

Art.
108 - Às Procuradorias
Regionais
da República
com
sede
na
H
Região - Brasília,
23 Região - Rio de Janeiro,
33 Região - São Paulo, 4& Região - Porto Alegre,
e 53 Região - Recife,
compete,
em articulação
com os demais
órg_gj>s~ do MPF,
desempenhar as atribuições
a elas cometidas
pedante os
Tribu• nais Regionais
Federais.

a distribuição

- acompanhar as fases do, andamento
dos os prazos
legais;

IV - devolver
Federal;

"SEÇÃO VIII

Das Procuradorias

III

- proceder

aos quais

cabe a

elaboração

xde

Procurador-Che-

" '

- organizar
a pauta de audiência
e manter atualizado
o
arquivo contendo expedientes
do Procurador-Chefe
Regiona1;

VI - supervisionar
e executar
os serviços
de análise
e
classificação
dos feitos
encaminhados
à Procuradoria
Regional
da República,
bem como as pesquisas
dos j^nScèssos
de interesse
da Instituição
a serem
requisipe^dos;

«r»***- <jjgj£g^
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os processos
pertinentes
,

classificados,

com documentos

VII - executar

- buscar o aprimoramento da classificação
dos
processos,
com vistas
a facilitar
a analise dos mesmos pelos Procuradores ,

IX - providenciar
os documentos que devam ser juntados
nifestações
dos Procuradores nos autos.
Art
115 - A Divisão
compete

de

Apoio

e

Acompanhamento

I - requisitar
processos de interesse
bunal Regional
Federal,
II

- atender aos Procuradores,
ro do material necessar10

as

ma-

Processual

da União, junto

ao

Tri-

quanto ao levantamento e prepaao acompanhamento dos julgamen-

- acompanhar os feitos
judiciais
dorias nos Estados e Distríto
as Coordenador ias
Jurídicas,

em tramitação nas ProcuraFederal em articulação
com

IV - acompanhar diariamente a publicação de Despachos e
dãos publicados no Diário da
Justiça,

VI - requisitar
Tribunais

notas taquigráficas
de processos
para atender aos Procuradores,

dos

julgados

nos

VII - elaborar calendário das Seções de'Julgamentos dos
Tribu'
nais com a inclusão dos nomes dos Procuradores, que terão
assento no respectivo
Tribunal,
VIII

- controlar
o recebimento
nalidade de posterior

das Intimações
requisição,

e Citações

com

fi-

IX - controlar
a freqüência
das Secretarias,
bem como elaborar
escala de férias
dos servidores
da área.
Art.
116 - À Coordenador ia de Documentação e Informática
das
Procuradorias
Regionais da Republica na 1S e 3s Regiões compete, observadas as diretrizes
e orientações
técnicas da Secretaria
de Organização e Sistemas do Ministério
Publico FeI - coordenar e executar as ações de suporte as atividades da
Procuradoria Regional, através da pesquisa,
classificação , registro
e divulgação de textos
jurídicos,
II

- coordenar e executar as atividades
de suporte
nas
de organização e sistemas da Procuradoria
Regional.

Art.

7 77 - À Divisão

de Documentação e

I - realizar pesquisas bibliográficas
atividades
dos Procuradores,
II

áreas

dar

suporte

I - organizar e manter atualizado
quantitativo
dos servidores
Republíca,

- promover a implantação de sistema de catalogação e
classificação
que permita pronta identificação
e , localização
de livros,
períodicos , relatórios,
pareceres e ostros
tipos de documentos ae
interesse,

III

- manter permanente entrosamento
com as Bibliotecas
das
Procuradorias nos Estados, PCR e entidades similares,
com
vista
ao intercâmbio
de publicações
e ao aprimoramento
dos
serviços,

IV - instruir,
controlar,
encaminhar processos
de compra, intercâmbio, doação de livros,
perlódicos,
relatórios
e outros tipos de documentos,
V - manter registros
e arquivos
jurídicos
e/ou
pareceres
l
,
lotados na Regional,

sistematizados
dos
trabalhos,
produzidos pelos Procuradores

VI - promover a divulgação,
interna e externa,
das publicações
editadas pela Procuradoría-Geral
da Republica,
bem como
de documentos jurídicos
e trabalhos técnicos
relacionados
com a área de atuação do MPF,
,
VII - coordenar e executar as ações de suporte as atividades da
Procuradoria, através da pesquisa,
class1fícação,
registro e divulgação de textos
jurídicos
Art.

118 - À Divisão

de Informática

1 - analisar,
racionalizar,
métodos, procedimentos
II
III

- racionalizar

formulários

e

compete

implantar e . avaliar
rotinas,
e

estruturas,

de treinamento
correlatas,

em

e de conInformati-

processamento

V - orientar
a execução das atividades
de preparo,
digitação
e operação dos equipamentos de processamento de dados,

- registrar
curadoria

dos equipamentos

de

Regio-

Federal,

nas

o cadastro
qualitativo
e
da Procuradoria Regional da

e controlar
a freqüência dos servidores
Regiona1 ou por esta
requisitados,

da Pro-

- emitir declarações e prestar informações sobre dados
cionais e financeiros
dos servidores
da Procuradoria
gional da Republica ,
^ /

funRe-

IV - coordenar, orientar
e controlar a execução de
atividades
de recrutamento,
seTeção e treinamento dos servidores
lotados na Procuradoria Regional da República.
Art.
121 - A Divisão de Apjjio Administrativo
compete
nar, acompanhar, fiscalizar
e avaliar a execução das
des referentes
a administração de material,
obras e
comunicações, transportes
e atividades
auxiliares.
I - promover MS aquisições
II

III

- receber,
conferir
adquiridos,

e contratações

e atestar

de obras

o recebimento

IV - fornecer

os materiais

V - controlar

regularmente

coordeatividaserviços,
e

dos

- registrar
e cadastrar os bens móveis e imóveis
sabilidade
da Procuradoria,

servimateriais

de

respon-

requisitados,

a carga e a movimentação de bens

móveis,

VI - elaborar o inventario
patrimonial
dos bens móveis e
veis sob responsabilidade
da Procuradoria,
VII - receber, conferir,
distribuir
processos
e correspondência
adequados,
- receber,
guardar e zelar pela
documentos encaminhados para

IX - receber

e transmitir

imó-

internamente e expedir
os
oficial,
mantendo
registros
segurança dos
arquivamento,

mensagens,

zelando

processos

pelo

e

sigilo,

,

X - promover, controlar e executar as atividades
relativas
a
portaria,
vigilância,
zelador ia, conservação e manutenção
do material e>dos edifícios
ocupados pela
Procuradoria,
XI - inspecionar,

periodicamente,

equipamentos

de segurança, e promover as medidas
instalação,
manutenção e reparo,
XII

- organizar

e controlar

os serviços

de

fi

dispositivos

necessárias

a

sua

transporte.

Art
122 - A Divisão de Execução Orçamentar ia
e
Financeira
compete planejar e executar as atividades
relacionadas a movimentação e a utilização
dos recursos orçamentários e financeiros.
I - emitir e exercer o controle de empenhos e provisões
autorizadas pelo Ordenador de Despesas, bem como processar as
respectivas
anulações,
II
III

- proceder a apuração e manter posição
dos
orçamentários,
- proceder a apuração das despesas
tos a Pagar",

IV - instruir
processos
Anteriores,

relativos

as

atualizada

dos

sal-

para inscrição

em

Despesas

Exercícios
—•

de

"Res-

V - fornecer a unidade competente as informações
necessárias
a 'elaboração da Proposta Orçamentaria e de Créditos
Adicionais
necessários,
de
despesas
inscritos,

VII - receber e devolver cauções dadas como garantia de contratos de prestações
de serviços
ou execução de obras,
VIII

- efetuar e controlar
o pagamento de todas as despesas
no
âmbito
da Procuradoria Regional da República e manter o
registro
dos respectivos
processos e documentos contábeís
que devam ser encaminhados ao órgão competente, de acordo
com os prazos e legislação
em vigor,

IX - realizar
' VI - supervisionar
o uso e condições
cessamento de dados,
«

Publico

VI - emitir documentos pertinentes
ao pagamento
orçamentárias realízadas,
e Restos a Pagar

impressos,

- desenvolver
e implantar sistemas»de informações
trole,
de conformidade com o Plano Diretor de

IV - coordenar as atividades
de dados e em atividades

III

VIII
as

na' Procuradoria

Art
120 - A Divisão de Pessoal compete coordenar e
executar
as atividades
relacionadas
a Administração de Pessoal e Desenvolvimento de Recurso* Humanos

Bibl^jfdtecs compete

para

de supotte

emanadas das Secretarias
do Ministério
respectivas
áreas de competência.

Acór-

V - orientar
e supervisionar
os serviços
dos Assessores,
Auxiliares
de Plenário e do "Pool" de
datilografia,

as atividades

Art.
119 - À Coordenador ia de Administração 'compete
coordenar,
orientar
e controlar
as atividades
relacionadas
a pessoal, serviços
gerais e patrimônio,
planejamento, ^tçamento e
finanças,
observadas as
diretrizes
e orientações
técnicas

II
I III

4209

SEÇÃO I

a conciliação

bancária

e controlar

suprimentos

mensal,

proX - registrar

de

fundos."

4210

SEÇÃO I
Art.

ção
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16 - Fica alterado

o artigo

128, que passa

a ter

a

reda-

VII--

abaixo
'Art.
128 - Ao Secretár10
especificamente

de Organização

e Sistemas

incumbe,
VIII

I - submeter ao Secretár10-Gera 1 planos de racionaiização
ministrativa
e Plano Diretor
de
Informática,
II

- orientar
Federal,

III

VI,

- coordenar e supervisionar
projetos
de modernização

Art.
17 - Ficam excluídos
renumerando-se
os
seguintes.

do-se

os

Art.
18 - Fica excluíao
seguintes.

129 os itens

do artigo

130 o

item

I,

I,

II,

I - dirigir,
coordenar
curadoria
Regional

Regionais

X - promover, em conjunto
com os
Coordenadores,
das
condições
ambientais,
racionalização
operacionais
e implantação
de estruturas

e

Art.
135 - Ao Chefe
be assistir,
direta
suas
atividades.

renumeran-

Art.
19 - Fica introduzida
no Capítulo
IV, a Seção I,
o seu artigo
131, os artigos
132 a 136, com as redações abaixo,
rando-se os
seguintes
"Art.
132 - Aos Procuradores-Chefes
respectivas
unidades

III

as atividades

da

- zelar pela qualificação
profissional
dos servidores
e garantir
que aqueles no exercício
de funções de direção
e
assessoramento
tenham os requisítos
de competência
técnica e
gerencial,

IV - gerir os recursos
orçamentaríos
e financeiros
necessários
à manutenção das atividades
da Procuradoria
Regional
da
República,
bem como assinar
contratos
administrativos,
convênios,
acordos ou ajustes
de interesse
da
Procuradoria ,
V - manter o Procurador-Gera 1 permanentemente
informado
sobre
o fiel
desempenho dos deveres do cargo pelos
Procuradores
da República
lotados na Procurador ia
Regional,

- assegurar
constante
e crescente
atendimento
ao público
e partes

relatoríos
e estatísticas
da
República.

Art.
133 - Ao Chefe
incumbe
I - preparar

de Gabinete

a pauta

mensais

ao

- assistir
direta
e imediatamente
nal em suas
atividades,

III

e de seus

V - zelar

pela

ordem e manutenção

dos bens móveis

IV - supervisionar
e controlar
as atividades
Procurador-Chefe
Regional,
V - gerir
binete

os recursos
,

alocados

de

às atividades

e

"Art.
137 - Aos Assessores
compete

^--

- exercer outras
atribuições
dor-Chefe
Regíonal.

a

Art.

134 - Ao Secretário

I - assessorar
ministrativa
pública ,

Regíonal

III

- acompanhar a publicação
prensa
Oficial
(Diário
tiça),

VI - providenciar,
de documentos

do

Procura-

incumbe

- apresentar
ao Procurador-Chefe
Regional a programação orçamentária,
bem como a previsão
anual de despesas da Procuradoria Regional da
República,

V - manter contato
com dirigentes
Público Federal,
para efeito
VI - aprovar contratos,
área de
atuação,

ajustes

a cargo

da

bem como elaborar
parede interesse
do Subprocu-

de Despachos e Acórdãos
Oficial
da União e Diário

na
da

ImJus-

nos tríbunais
objetivando
Subprocurador,

o atendimento

de

junto às Bibliotecas
do Tribunais,
de interesse
do
Subprocurador,

cópias

- verificar
a documentação constante
dos autos
distribuídos
ao Gabinete do Subprocurador,
providenciando
síntese
dos
conteúdos,
com vistas
a facilitar
a análise
dos mesmos
pelo
Subprocurador,

VIII

- buscar aprimoramento dos métodos de registro
e
arquivo,
dos trabalhos
jurídicos
produzidos
pelo
Subprocurador;

IX

- organizar
a pauta de audiências
do Subprocurador,
levantando e preparando o material
necessário^rQ
acompanhamento dos julgamentos
-,

X - exercer

outras

atribuições

determinadas

pelo

Subprocura-

CAPÍTULO V

- coordenar as ações das unidades que compõem a
Procuradoria
Regional da Repúblíca,
promovendo seu
mter-relacionamento com as demais unidades do Ministério
Público
Federal e de outros
órgãos.

dos projetos

República

VII
Ga-

o Procurador-Chefe
Regíonal na supervisão
addas unidades da Procuradoria
Regional da Re-

IV - aprovar o detalhamento
Regiona1,

da

136,
artigo

- acompanhar a tramitação
de processos,
de
interesse
do
Subprocurador,
alimentando
sistemas
de informações
específicos
e prestando
esclarecimentos
aos
interessados,

Das Dispôsições
II

imóveis.

V - organizar
arquivo de pareceres
de autoria
do
Subprocurador, mantendo intercâmbio
com os demais Gabinetes,
visando a agilização
dos
trabalhos,

agenda

gabinete

pelo

e

Regio-

d^-~a"poio do

determinadas

integrantes;

de Subprocurador-Geral

I - desenvolver
estudos
e pesquisas,
ceres
sobre assuntos
jurídicos

III

VI - elaborar os programas de viagem e de visitas
do
Procurador-Chefe
Reglona 1 e promover os meios para a sua execução,
VII

de

Regio-

o Procurador-Chefe

- coordenar a agenda de audíéncias,
despachos
pessoal
do Procurador-Chefe
Regional,

nível
de qualidade
interessadas,

imagem da Instituição

IV - manter contato
interesses
do
II

ativida-

Art. 20 - Fica introduzida
no Capítulo
IV, após o artigo
a Seção II com a redação "Das Atribuições
dos Assessores",
e seu
137, com a seguinte
redação,
remunerando-se
os
seguintes

Regional

do Procurador-Chefe

Respon-

as

pela

Procura-

do Procurador-Chefe

de despachos

e

IV - zelar

II
VI - apresentar
dor -Geral

Supervisores

- zelar pela qualíficação
técnica
dos servidores,
orientando-os e tremando-os
em serviço,
e assegurar
que os
trabalhos
sejam executados
com eficiência,
aualidade,
e nos
prazos
requeridos,

Pro-

- cumprir e fazer cumprir as disposições
legais
e
regulamentares
aplícaveis
as atividades
das unidades
integrantes da estrutura
da Procuradoria
Regional da
República,

III

Chefes,

nas

III
II

a
melhoria
de
processos
administrativas.

I - planejar,
coordenar,
dirigir
e supervisionar
des sob sua
responsabilidade,

incumbe,

programaprograma-

de Gabinete do Secretário
Regional
incume imediatamente,
o Secretário
Regional em

Art.
136 - Aos Coordenadores,
sáveis
incumbe

e após
renume-

II

e supervisionar
da
República,

dos
Sistemas
Financeira,

IX - observar o cumprimento das normas elaboradas
de
ção de trabalho
e de acompanhamento da execução
da ,

Público

a implementação de orj>gramas e
do Ministério
Público
Federal."

do artigo

- zelar pela observância
das normas emanadas
de Planejamento,
Orçamento e Administração

ad-

e acompanhar, no âmbito
do Ministério
a execução de projetos
de
modernização,

aprovar planos e projetos
de trabalho,
definir
alternativas,
estratégias
e metodologias
gerais e específicas
para
viabilização
da programação
estabelecida
no âmbito
da
Procuradoria
Regional da
Repúblíca,

Finais

Art.
138 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas
ção do presente
Regimento Interno
serão dirímidas
rador-Geral
da
Repúblíca.

cação,

Art.
21 - Esta Portaria
entra em vigor
revogadas as dísposíções
em
contrár10.

(Of. n9 170/92)

na data

na
pelo

de sua

aplicaProcu-

publi-

ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA

Secretaria

PORTARIA N° 183, DE 1 DE ABRIL DE 1992
de unidades
do
de
oríentação,
e celebrar

convênios,

Ministério
na

sua

0 PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 3e, parágrafo único, da Lei ne 6.788, de 28 de
maio de 1981, tendo em vista o disposto no artigo 12 do Decreto-lei ns
2.386, de 18 de dezembro de 1987, e tendo em vista, ainda, a Lei ne
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8.252, de 25 de outubro de 1991, que criou as Procuradorias
Regionais
da
República,
a Procuradoria da República no Estado do Tocantins, e
Procuradorias em Municípios do interior, resolve:
Fixar a lotação, adiante indicada, para os cargos da Carreira do Ministério Público Federal:
UNIDADE DA FEDERAÇÃO

Ne D E CARGOS

Distrito Federal
sendo:
a) Procuradoria-Geral da República: 40 Subprocuradores-Gerais da República.
b) Procuradoria
da República no Distrito Federal: 76 Procuradores da República.
São Paulo
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Pernambuco
Minas Gerais
Paraná
Bahia
'
Santa Catarina
Goiás
Ceará
Pará
Espírito Santo
Paraíba
Alagoas
Mato Grosso do Sul
Rio Grande do Norte
Sergipe
Maranhão
Amazonas
Mato Grosso
Piauí
Acre
Rondônia
Amapá
Roraima
Tocantins
T o t a l d e cargos
Esta Portaria entrará em vigor na data
revogadas as disposições em contrário.

(Of.

n9 133/97)

de

sua

ARISTIDES JUNQUEIRA

116

104
91
55
30
29
28
18
18
12
12
09
08
06
06
06
06
06
05
05
05
03
03
03
02
02
02
590
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ALVARENGA

Eotldades de Fiscalização do
Exercício das Profissões Liberais
CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
RESOLUÇÃO N9 3 2 0 , DE 26 DE MARÇO DE 1992
Aprova a 3^ Reformulação Orçamentária dos CRECIs 193 e 223 Regiões, do exercício de
1991. O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-COFECI, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 16, inciso XVII, da Lei n2 6.530, de
12 de maio de 1978, O)NSIDERAND0 a delegação de poderes mantida pelo E. Plenário ao
Presidente do COFECI em Sessão realizada dia 14 de março de 1991, resolve: APROVAR,
"ad referendum", a 3ã Reformulação Orçamentária dos Conselhos Regionais de Corretores
de Imóveis-CRECI das 19^ e 22^ Regiões, referente ao exercício de 1991, na forma dos
discriminativos anexos, os quais passam a fazer parte integrante da presente Resolu
ção. Art. 29 - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições con
trárias.
WALDYR FRANCISCO LUCIANO-Presidente
RUBEM RIBAS-Diretor 19 Secretário.
CRECI 19ã Região/MT - 3^ Reformulação Orçamentária - Exercício 1991
R E S U M O
38.295.000,00
49.395.000,00
Despesas Correntes
Receitas Correntes
Despesas de Capital
11.100.000,00
Receitas de Capital
49.395.000,00
49.395.000,00
TOTAIS
CRECI 22^ Região/AL - 3§ Reformulação Orçamentária - Exercício 1991
R E S U M O
8.400.050,00
Despesas Correntes
8.320.050,00
Receitas Correntes
Despesas de Capital
Receitas de Capital
80.000,00
8.400.050,00
TOTAIS
8.400.050,00
RESOLUÇÃO_N9__321, DE^ 26 DE MARÇO^ DE 1992
Aprova a 2^ Reformulação Orçamentária do CRECI 8a Região/DF, do exercício de 1991. 0
PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-COFECI, usando das atribui
ções que lhe são conferidas pelo artigo 16, inciso XVII, da Lei nQ 6.530, de 12 de"
maio de 1978, CONSIDERANDO a delegação de poderes mantida pelo E. Plenário ao Presi
dente do COFECI, em Sessão realizada dia 14 de março de 1991,resolve: Art. Í9-APRÜ
VAR, "ad referendum", a 2? Reformulação Orçamentária do Conselho Regional de Correto
res de Imóveis 8^ Região/DF, referente ao exercício de 1991, na forma do discriminativo anexo, o qual passa a fazer parte integrante da presente Resolução. Art. 29 Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições contrárias.
WALDYR FRANCISCO LUCIANO-Presidente .
RUBEM RIBAS-Diretor 19 Secretário.
CRECI 8^ Região/DF - 2£ Reformulação Orçamentária - Exercício 1991
E 5 U ür~o~
51.200.000,00
75.000.000,00
Receitas Correntes
Despesas Correntes
92.800.000,00
69.000.000,00
Receitas de Capital
Despesas de Capital
144.000.000,00
144.000,000,00
TOTAIS
(Of.

n9

136/92)
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PAUTA
SESSÃO PLENÁRIA W 04, DE 14 E 15 DE ABRIL DE 1992
( Gestão 1991/1994 )
LOCAL: Sede do CRECI 1a Região - Rio de Janeiro/RJ.
HORA : 14:00 horas do dia 14.
V - ORDEM DO DIA - V.1 - Assuntos Contábeis - V.1.1 - Pareceres do Conselho Fiscal
referentes às Prestações de Conta do-COFECI e do CRECI 4^ Região/MG, do exercício de|
1991. V.1.2 - Outros Assuntos Contábeis. V.2 - Aprovação do Relatório de Atividadas
da Diretoria do COFECI, relativo ao exercício de 1991. V.3 - Homologação de Atos ->
V.3.1 - RESOLUÇRO-COFECI nõ 317/92 - "ad referendum", aprova a 4§ Reformulação Orça'
mentária do CRECI 11§ Região/SC, do exercício de 1991. V.3.2 - RESOLUÇfiO-COFECI ri?
318/92 - "ad referendum", aprova o Relatório de Atividades e o Processo de Prestação!
de Contas do COFECI, do exercício de 1991. V.3.3 - RESOLUÇAO-COFECI nô 319/92 - "ad,
referendum", aprova o Processo Consolidado de Prestação de Contas dos Conselhos Regia
nais de Corretores de Imóveis, do exercício de 1991. V.3.4 - RESOLUÇfiO-COFECI ri§
320/92 - "ad referendum", aprova a 3§ Reformulação Orçamentária dos CRECIs 19§ e 22a1,
Regiões, do exercício de 1991. V.4 - Julgamento de Processos Disciplinares - V.4.1 -,
PROCESSO-COFECI n^ 058/91 - 6§ Região. Recte: FERNANDO MATEUS SALINA-CRECI 6410. Rec
do: CRECI 6& Região/PR. V.4.2 - PROCESSO-COFECI ne 047/91 - 6$ Região. Recte: GRÉCÍH1
IMÓVEIS LTDA-CRECI J.446. Recdo: CRECI 6§ Região/PR. V.4.3 - PROCESSO-COFECI n9 048/!
91 - 6§ Região. Recte: GRÉCIA IMÓVEIS LTDA-CRECI J.446. Recdo: CRECI 6§ Região/PR. -'
V.4.4 - PROCESSO-COFECI n9 105/91 - 3^ Região. Recte: WEEK 4 SILVA LTDA-CRECI J.20645Í
Recdo: CRECI 3a Região/RS. V.4.5 - PROCESSO-COFECI na 228/89 - 6^ Região. Recte: NEL
S0 VET0REL0-CRECI 3850 "ex officio". Recdo: CRECI 6§ Região/PR. V.4.6 - PROCESSO-CÜ
FECI nõ 129/90 - 3§ Região. Recte: BORGES COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA-CRECI J. 209277
Recdo: CRECI 3^ Região/RS. V.4.7 - PROCESSO-COFECI n*? 102/91 - 8§ Região. Recte: MA
N0EL SOUZA BRIT0-CRECI 3713. Recdo: CRECI 8^ Região/DF. V.4.8 PROCESSO-COFECI ríS
008/91 - 1a Região. Recte: FERNANDO Dl T. SALGUEIRO-CRECI 796. Recdo: CRECI 1S Região
/RJ. V.4.9 - PROCESSO-COFECI rf? 009/91 - 18 Região. Recte: PLANIVENDACONSULTORIA IM0
BILIÁRIA LTDA-CRECI J.3169. Recdo: CRECI 13 Região/RJ. V.4.10 -PROCESSO-COFECI rio;
040/91 - 3fi Região. Recte: CASARÃO IMÓVEIS LTDA-CRECI J.221. Recdo: CRECI 3§ Região/
RS. V.4.11 - PROCESSO-COFECI n9 041/91 - 3ã Região. Recte: FERNANDO ALEIX0 NEVES. Red
do: CRECI 3^ Região/RS. V.5 - Julgamento de Processos Administrativos - V.5.1 - PRÜ
CESSO-COFECI ne 093/88 - 3§ Região. Recte: JOAQUIM OSVALDO CANQUERINI BIRNFELD. Rec
do: CRECI 3S Região/RS. V.5.2 - PROCESSO-COFECI rf? 078/89 - 11* Região. Recte: LERCTJ
GOMES COELHO. Recdo: CRECI 11S Região/SC. V.5.3 - PROCESSO-COFECI rfi 115/89 - 3^ Re
gião. Recte: MARCO AURÉLIO DOS SANTOS EGGRES. Recdo: CRECI 3^ Região/RS. V.5.4 - PRÜ
CESSO-COFECI n9 226/89 - 3§ Região. Recte: LUIZ CARLOS WEECK. Recdo: CRECI 3§ Região'
/RS. V.5.5 - PROCESSO-COFECI nQ 019/91 - 3§ Região. Recte: OSVALDO DE SOUZA
ROCHAJ
Recdo: CRECI 3^ Região/RS. V.5.6 - PROCESSO-COFECI n9 038/91 - 3^ Região.Recte: JOÃ0
CARLOS M0TTA. Recdo: CRECI 3« Região/RS. V.5.7 - PROCESSO-COFECI n9 039/91 - 3^ Re
gião. Recte: MESTAFA JURIE. Recdo: CRECI 3§ Região/RS. V.5.8 - PROCESSO-COFECI
n^
092/91 - 3§ Região. V.6 - Outras Deliberações do Plenário. VI-- ASSUNTOS GERAIS.1
VII - ENCERRAMENTO. Brasília(DF), 17 de março de 1992.
CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDC
SILVEIRA-Presidente em Exercício.
(Of. n<? 136/92)

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA DOMÉSTICA
RESOLUÇÃO N<? 4, DE 7 DE MARÇO DE 1992
O Plenário, em reunião ordinária realizada em 13 de
julho
de 1991 e em consonância a o item I d o art.11 d o Capítulo I da L e i
n9
8.042/90, resolve:
Art.19 - Eleger,
dentre os seus m e m b r o s , o quadro e f e t i vo e suplente, revogando a Resolução n9 0 1 , como segue:
I - Presidente, Josenilson Guilherme de Araújo
II - Vice-Presidente, Belgair Oliveira Corrêa d a Silva
III - Secretário, Maria Dilza Reinecken de Araújo
IV - Tesoureiro, Eliane Maria Molica
V - Conselheiros Efetivos: Alma Amorim C o u t i n h o , C h i e k o S u g a i , Jacira
Soares Rosa de C a s t r o , Marília Ribeiro M e l o , Malô Simões Lopes
Li
g o c k i , Sarita T o m a z .
VI - Conselheiros Suplentes: Carmelita G u i m a r ã e s , Cristina
Rodrigues
Cardoso, Emília Maria Torres de C a s t r o , lida Batalha, Leila
Maria
do Valle Cintra G o m e s , Zoraide Gomes de Oliveira.
Art.29 - A presente resolução retroage para todos os efei^
tos legais ã data da sessão plenária de 13 de julho de 1 9 9 1 , conforme
deliberação do Plenário em reunião d o dia 07 d e m a r ç o de 1 9 9 2 .
JOSENILSON GUILHERME DE ARAÜJO
Presidente

MARIA DILZA REINECKEN DE ARAÚJO
Secretária

(N9 79.838 - 1-4-92 - Cr$ 97.552,00)

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA
Ata da Sessão Especial
de
Diretoria e Composição das
realizada dia 31 MAR 1992.

Eleição da
Comissões,

Às dezoito horas (18:00), do dia trinta e um (31) MAR 1992 (mil
nove
centos e noventa e d o i s ) , na Sede deste Conselho, é reali&ada a Sessão
Especial de eleição da Diretoria e Composição das Comissões, sob a Pre
sidência do Engenheiro Eletricista FREDERICO VICTOR KOREIRA BUSSIEGER,
e presentes os Senhores Conselheiros ANTÔNIO CARLOS ALBÉRIO, * ANTÔNIO
VIANA FILHO, ANTÔNIO CARLOS XAVIER PIRES, CARLOS PRESTES CARDOSO,
CAR
MEM ELE0N0RA CAVALCANTI AMORIM SOARES, CELSO MARTINS CUNHA FILHO,
DA
VID LOURENÇO, GERSON ACURSI, JUREMA DE SOUSA MACHADO, MARCOS
VINÍCIUS
DE OLIVEIRA, MARCOS ANTÔNIO DA ROCHA VIEIRA, NILTON A B L E , PAULO
ROBER
TO STARLING, RAIMUNDO LOPES FILHO, ROBERTO GREGÓRIO DA SILVA
JÚNIOR,
ROBERTO PY GOMES DA SILVEIRA, REGINALDO PEREIRA PONTES e WALMIR SANTOS
AGUIAR e os Representantes Estaduais AMBRÓZIO HAJIME ICHIHARA,
OLODO

