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MinistélLio lPlÚlb liico da U ICllião

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Procuradoria-Geral da República

PORTARIA N9 172, DE 31 DE MARÇO DE 1992

o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, tendo em v"sta o dISposto
nas LeIs nº 8. /52, de 28 de dezembro de /990, nº 8.252, de 25 de outu-
bro de 1991, respectlvamen!:e, e no Art. 127 da Constl."t.u~ção Federal,
resolve alterar a Portaria PGR nº 752, de 09 de novembro de /987

Art. I!! - FIca alterado o artzgo 2f2, no que se segue

a. znLrodução do Item 5, com a redação abaIXO,
os seguzntes

renumerando-se

"5. Gabznetes dos Subprocuradores-Gerals da Rep~Dllca. I

b. Introdução dos sub"tens /0. / e 10.2 com as redações abal-
~o, renumerando-se os segUIntes

"10.1 - Assessorla de OrganIzação e Recursos Humanos.

/0.2 CoordenadorIa de RegIstro e Informações Pro-
ceSSUdlS. "

c. Introdução do subltem 10.6.1, com a redação abaIXO, renu-
merando-se os segUIntes

"/0.6. / - Assessor~a de Administração de Edlfíc.lOS."

d. Lntrodução do subLtem /2. /, com a redação abaIXO

/I 12.1 - Procuradorias da Repúbllca em MunIcíploS."

e. Lntrodução do Item /3, com a redação aba~xo

"13. ProcuradorIas RegIonals da Rep~bl1ca. N

Art. 29 - O capu~ do artIgo 59, em seu fInal, fIca acreSCIdo
do termo -TocantIns", adequando-se sua redação.

Art. 39 - Flcam IntrodUZIdos, logo após o artIgo ~, os artI-
gos 62 e 79, com as respectIvas redações abaIXO, renumer~do-se os se-
gu~ntes:

"Art. 60 - Integram a estrutura das ProcuradorIas da Republl-
ca nos Estados de RoraIma, Amapa e TocantIns

J. Gablnete do Fracuraaoe-Chefe,
2. CoordenadorIa de Defesa dos DIreItos da Pessoa Humana,
3. CoordenadorIa de Documentaçào e Controle Proressual,
4. CoordenadorIa ae Adr~nlstraçio. ~

"Art. 79 - SubordInam-se as unIdades afIns, das Procurador~as
da Repúbl~ca nos respectlvoS Estados, as unldades admlnlstra-
t~vas das ProcuradorIas da RepúblIca em MunIcíplos, represen-
tadas por

- CampInas ISP), NlteróL IRJ), Rlbelrào Preto IsP) e Santos
ISP)

1~- Servlço Admlnlstratlvo
1. 1 - Seção Processual,
/.2 - Seção de ApOlO.

- Campos (RIO de Janelro), PreSIdente Prudente, São Jose do
RIO Preto, São José dos Campos (São Paulo), Blumenau, Chape-
có, Joaçaba, Crlclúma, JOlnVllle (Santa CatarIna), Foz do
Iguaçu, LondrIna (Parana), JU1Z de Fora, Uberaba, Uberlândla
(Mlnas GeraIS), Passo Fundo, R10 Grande, Santa MarIa, Santo
Ângelo, Urugualana IRlo Grande do Sul), Ilhéus IBahla), Ara-
guaína (Tocantlns), Camplna Grande (Paraíba), Imperatrlz (Ma-
ranhão), Petrollna (Pernambuco), Marabá e Santarém (Pará)

1 - Setor AdmInlstratlVO"

Art. 4Q - FIcam acreSCIdas no art. 8°, em seu flnal,
pressões abaIXO, adequando-se sua redação

as ex-

" ••• as ProcuradorIas Reglonals da Rep~bllca por Procurado-
res-Chefes RegIonals ... os SerVIços serào dIrIgIdos por Su-
perVIsores e os Setores por Responsávels"

Ar~. 5º - FIca lntroduZlda~ logo após a Seção II, do Capítulo
III, a Seção III, com a redaç§o abalXO para o artIgo 14, renumerando-se
as respectlvas seções e os artIgos segUIntes

" SEÇÃO III

Dos GabInetes do Suprocuradores-Gerals aa RepúblIca

Art. 74 - Aos GaDlnetes dos Subprocuradores-Gerals da Re-
públIca compete

I - prestar aSSIstência dIreta e ImedIata
Subprocuradores-Gerals da Repúbllca,

aos respectIVOS

11 - provldencLar a execução de trabalhos de apOlO, necessá-
rIOS ao desempenho das funções de SUbprocurador-Geral da
RepúblIca.

III - desempenhar outras atLvldades que lhe ~rem atrIbuídas
pelo Subprocurador-Geral da RepúblIca.

Art. 69 - FIcam IntrodJZldos na Seção V, do Capítulo 111,
apos o art~go 19, os artIgos 20 e 21 com as respect~vas redações abal-
xo, renumerando-se os segUIntes

~Art. 20 - A AssessorIa de Organlzação e Recursos Humanos
compete coordenar os projetos e at~vldades de modernlzação
admInIstrativa no que se refere a reVIsão e Implantação de
estruturas e processos organIzacIonaIs, bem como planejar as
atlvldades de recursos humanos do MPF, Incumblndo-lhe espe-
CIalmente

I - analIsar e emItIr parecer em propostas de alteração de
estrutura báslca e regImental, transformação e extlnção
de cargos e funções,

II - orIentar e estabelecer cr~térlOS
cIals, nos planos estratég~co e

de Informações
operaCIonal,

geren-

111 - em artIculação com a Secretaria de Pessoal, IdentIfIcar
as neceSSIdades de desenvolVimento de recursos humanos~

IV - levantar e analIsar, em artIculação com a Secretarla de
OrganIzação e Sistemas, a estruturação e o funCIonamento
dos dlversos servlços e atlvldades, v~sando à sua raClO-
nallzação,

V - elaborar e manter atuallzados os manuaIS de normas e pro-
cedImentos,

VI - pesqulsar e manter atua12zados os regIstros de neceSSIda-
des de pessoal do MPF,

VII - elaborar estudos para a descrIção, especIflcação, reqUI-
SItoS das classes e níve2s de remuneração dos cargos efe-
tIVOS e em comlssão~

VIII - elaborar crltérlos para a avaliação de desempenho, VIsan-
do a promoção de servldores e a elaboração de programas
de desenvolVImento de recursos humanos,

IX - prestar apOlO técnLco ao Secretár~o-Geral em outras maté-
rlas pertinentes à área de organlzaçào e recursos huma-
nos,

x - exercer outras atrlbulções determInadas pelo Secretá-
rIo-Geral.

Art. 2/ - À CoordenadorIa de RegIstro e Informações Proces-
suaIS compete

I - coordenar, orIentar e superVISIonar as atIvldades relatI-
vas ao regIstro, andllse, dIstrIbuIç§O e acompanhamento
dos fel tos JudICIaIS encamInhados à ProcuradorIa-Geral da
Repúbllca, bem como a coleta, processamento e dIvulgaçào
de dados EstatístIcoSi

II - reqUiSitar processos de ~nteresse da Unlão, Junto ao Su-
perIor Tr~bunal de Just~ça e ao Supremo T~bunal Federal,

III - atender aos Subprocuradores-Gerals quanto ao levantamento
e preparo do materlal necessárIO ao acompanhamento dos
Julgamentos,

IV - acompanhar os feltos JUdlCIálS em tramltação nas Procura-
dorIas noS Estados e D~strlto Federal em artlculação com
as CoordenadorIas J~rídlcas,

v - manter controle dos processos com prazos determInados,

VI - reqUISItar notas taquIgráfIcas e outros documentos de In-
teresse 60S Procuradores I

VII - superVISIonar e executar oS serVIços de análIse e classl-
flcação dos feItos encamInhados a Procuradorla-Geral da
Repúbllca, bem como a pesqUIsa dos processos de Interesse
da InstltulÇão, a serem reqUISItados,

VIII - examlnar e classIfLcar os processos por assuntol

IX - dlstrIbuIr os processos claSSIfIcados,
adICIonaIS pertlnentesl

com documentos

x - buscar aprImoramento da classlflcação dos processos com
vlstas a fac~lltar a anállse dos mesmos pelos Procurado-
res,

XI - executar as atIVIdades referentes a prestação de Informa-
ções processuals as partes Interessadas, bem como as at~-
vldades de operações dos eqUipamentos de processamento de
dados e de mlcrofllmagem afetos a área.

Art:. FIcam alteradas as redações dos artIgos 26 e 27,
respectIvamente, para

"Art. 26 - A SecretarIa de organIzação e SIstemas compete
de modernização admInIstratIva, no

~~ 1,Çormações e a seleção de
rdcIonal~zaçào dos métodos

~c _PDIto do MlnlsterlO pdbllco

coordenar as atlvldadec:-
que se refere ao tratanent-
tecnologIas a serem utlll~
e procedImentos de_trabalho,
Federal.
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I - coordenar e superv~slonar a execuçao das atIVIdades rela-
tIvas a racIonalIzação e ao desenvolvlmento da ocganzza-
çao e dos metodos admInIstratIvoS, bem como dos servlços
de m2crof2lmagem

II - promover e orzentar processos de raclonallzaçao de formu-
larzos, me~odos e procedImentos admlnIstratIvoS,

lII - opznar sobre a aqUISIção, Ou locaçao, de eqUIpamentos re-
laCIonados a modernlzação e Informatlzação,

IV - elaborar e executar os projetos de alteração de "lay
out", VIsando ao aproveltamento racIonal do ~5paço,

V - executar os serVIços de mIcrofIlmagem, realIzando o con-
trole de qual2dade e a dupl2caçao de f2lmes,

VI - elaborar e executar o Plano D2retor de Informat2ca (PDI)

VII - elaborar o Plano de Implantaçao e Manutençao de SIstemas
de Processamento ae Dados

VIII - d~agnostlcar, desenvolver e manter, dIretamente ou atra-
ves de terceIros, os SIstemas de Informaçoes nas Procura-
dor2ds da Republ2ca nos Estados,

IX - espeCIfIcar eqUIpamentos e programas a serem utIlIzados
pelas unIdades descentralIzadas,

x - pesqUIsar e aval~ar novos eqUIpamentos, programas, banco
de dados e redes de comunIcação e ·de transm~ssao de dados
de Interesse da InstItUIÇão,

f \1 XI - propor o desenvolv2mento de programa de tre2namento e
OIIentaçao aos usuarIOS dos SIstemas

, I
fi XII - orIentar a execução das atlv~dades de preparo, dIgItação

e operaçao dos equ~pamentos de processamenro de dados,

/

I
/

XIII - supervIS10nar perIodIcamente o uso e condIções dos eqUI-
pamentos descentralIzados de processamento de dados "

/
Art. 8° - F2cam excluídas do caput do artIgo 29 as expressões

"como ôrgao setorIal do 5~stema de Pessoal CIVIL da AdmInIstração Fede-
ral - 5IPEC" e "observando a orlentaçao do oegão cen~ral do SIPEC, dO

qual se VIncula tecnIcamente "

Art. 9° - F>cam excluídos do artlgo 32 os ltens IX, X, XI e
XII

Art. 10 - F2ca excluída do art2go 38 a expresslo ·orgão seto-
r2al do S2stema de Serv2ços Gera2s - SISG H

Art. 11 - FIca IntrodUZIdo, logo apos o artIgo 38, ~o artIgo
39, com a redação abaIXO

nArt 39 - À AssessorIa de Adm~n~straçao de EdIflClQS compete
coordenar, or~entar e controlar a execuçao das a~lvldades re-
latIvas a admInIstração de edIfíCIOS e reSIdênCIas ofICIaIS,
IncumbIndo-lhe, espec~almente

I - elaborar, dIretamente ou por lntermedlO de terceIros,
proJetos e espeCIfIcações para construção, conservaçao,
manutenção e melhoramento de edIfIcIOS e InstalacBes do
MInlsteZlO Publ1CO Federal, InclUSIve orçamen~s que SIr-
vam de base as 12cltações,

II - fIscalIzar e realIzar as perICIas tecnlcas, IncluSlve
avallaçoes prelImInares de lmovels, para fIns de aquls~-
çao, desaproprlaçao, permuta, cessa0, locaçao Ou alIena-
ção /

III - realIzar, dlretamenLe Ou por IntermedIo de terceIros as
obras de Interesse do MInlsterIo PublICO Federal, fIsca-
lIzando sua execuçao,

IV - atualIzar as plantas e espec~flcações dos predIos do M~-
nlsterlO PublICO Federal,

v - proceder as VIstorIas e emltlr pareceres tecnlCOS neces~
sarlos ao recebImento de obras e servlços de engenharIa
contratados,

VI - InspeClonar, perIodIcamente, dIretamente Ou por lnterme-
dlO de terceIros, eqUIpamentos e dISpOSItIVOS de seguran-
ça contra IncêndIO e promover as medIdas necessaCIas a
InstalaçãO, manutençao e reparos,

VII - controlar e InspeCIonar, dlretamente ou por lntermedlo de
terceIros, as ~nstalações hIdraullcas e eletrlcas, bem
como manter em funCIonamento as redes de abasteCImento e
d2str2bulçào "

Art. 12 - F2ca acresc2da ao t2tulo da Seção VII, do Cap2tulo
III, a expressa0 "e nos MunIclploS do Interlor", adequada a redaçao,
bem como acreSCIdo o artlgo 54, renumerando-se os segUIntes

"Art 54 - As Procurador2as da Republ2ca nos
Campos, NIterol (RIO de Janelro); CampInas,

MunlClplOS de
Presldente Pru-

dente, R2be2rão Preto, Santos, Sao Jose do'R2ó Preto, São Jo-
se dos Campos (São Paulo), Blumenau, Chapeco, CrIcluma, Joa-
çaba, J02nv2lle (Santa Catar2na), Foz do Iguaçu, Londr2na
(Parana), JUIZ de Fora, Uberaba, Uberlând~a (MInas Gerals),
Passo Fundo, RIO Grande, Santa MarIa, Santo Ângelo, UruguaIa-
na (R10 Grande do Sul), Ilheus (Bahla), Aragualna (Tocan-
tlnS), Camp2na Grande (Paralba), Imperatr2z (Maranhão), Pe-
tro12na (Pernambuco), Maraba, Santarem (Para), compete, em
artIculaçao com os orgãos Integrantes da estrutura das Procu-
rador~as da Republ~ca noS respectlvos Estados, desempenhar as
atrIbUIções a elas cometIdas perante as Varas de Just~ça Fe-
deral nos MunIcIpIOS "

Art. 13 - F~ca acresc2da ao t2tulo da Subseção III da Seção
VII, do CapItulo III, a expressão nTocant~nsN

Art.
Subseções IV e
a la 7

14 - F2cam acresc2das q Seção VII, do capítulo III,
V, com as redações abaIXO para seus ~tIgOS

as
100

SUBSEÇAO IV

Das Procurador2as da Republ2ca nos Estados de Rora2ma e Amapa

Art 100 - As Procuraaur2as da Republ2ca nos Estados de Ro-
raIma e Amapa compete, atraves de suas unIdades subordInadas,
executar as atIv~dades espeCIfIcas; a semelhança das un~dades
correspondentes, 2ntegrantes das Procurador2~s da Republlca
nos Estados do R~o de iLaneIro e São Paulo, ressalvadas as
dlSposIçoes estanelêELdas nos artIgos segUIntes

Art 101 - A CoordenadorIa de Documentação e Controle Proces-
sual compete

I - acompanhar Interna e externamente os processos ]UdlCla~s
de qualquer natureza de competênCIa do MInlsterlo PublICO
Federal,

II - proporCIonar apo~o tecnlco-Juríd~CO e adm~nIstrat~vo-Ju-
dlCIarlo aps Procuradores lotados no Estado,

III - coordenar e executar as ações de suporte as at2vldades da
ProcuradorIa, atraves da pesqUIsa, classlfIcação, regIS-
tro e dIvulgação de textos ]urídlCos,

~ IV - coordenar e executar as atIVIdades de suporte nas areas
de organ~zação e~SlSTemas da ProcuradorIa,

V - analisar, raCIonalIzar, Implantar e avalIar es~ruturas,
metodos, procedImentos e rot~nas,

VI - racIonal~zar formularlos e ImprESSOS,

VII - desenvolver e Implantar SIstemas de lnformações e de con-
trole~ de conform~dade com o Plano D~retor de Informá~l-
ca,

VIII - cDordenar as atlv~d1des de tre~namento em processamento
de dados em atIVIdades correlatadas,

IX - manter regIstros e arqUIVOS sls~ematIzados dos trabalhos
Juríd~cos e/ou pareceres prodUZIdos pelos Procuradores
lotados no Estado,

x - promover a dIvulgação, Interna e externa, das publ2cações
edItadas pela Procurador2a-Geral da Republlca, bem como
de documentos ]uríd2cos e trabalhos tecn2COS relac20nados
com a area de atuação do MPF,

XI - rea12zar pesqu~5as b2bllograflcas para dar suporte as
at~vldades dos Procuradores,

XII - promover a 2mplantação de s2stema de catalogação e clas-
s2f2cação que perm2ta pronta 2dentlf2cação e lo~l~zação
de llvros, periódICOS, relatorlOS, pareceres ~ outros t~-
pos de documentos de Interesse,

XIII - manter pezmanente entrosamento com aS Blbllotecas das
ProcuradorIas nos Estados e com entldades SImIlares, com
VIstas ao Intercâmblo de publIcações e ao apr~moramento
dos serVIços,

XIV - InstrUIr controlar encamlnhar processos de compra, ln-
tercamblo, doaçao ae llvros, perlod~cos~ relatarlos e ou-
tros tlpoS de documentos

Art 102 - À Coordenador2a de Adm2nlstração compete coorde-
nar orlentar e controlar as atIVIdades relaCIonadas d pes-
soa~, serViços geraIS e patr~mônIo~ planeJamento, orçamento e
fInanças, observadas as àlretxlzes e orIentações tecnIcas
emanadas das Secretar2as do M2n2ster20 Pub12co Federal, nas
respectIvas areas de competênCIa

I - coordenar e executar as atIVIdades relaClonadas a Adml-
nlstração de Pessoal e DesenvolVImento de Recursos Huma-
nos,

II - coordenar, acompanhar I flscallz~r e avalzar a execução
das atlvldades referentes a admInIstração de mater~al,
obras e serv~ços, comunIcações, transportes e at~vldades
auxlllares,
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111 - promover as aquisições e contratações de obras
ços;

e servi- IV - promover estudos e pesqu~sas de interesse
dor-Chefe Regional, bem como exercer encargos
que lhe sejam determznados.

do plocura-
espet:íficos

I
IV - receber, conferir e atestar o ricebimento dos

adquiridos;
materiais

registrar e cadastrar os bens móveis e imóveis de respon-
sa~lidade da Procuradoria;

VI ~er os materiais regularmente requisitados;

·SUBSEÇÃO 11
v

Da Assessoria da Procuradoria Regional

Art. 110 - À Assessoria da Procuradoria Regional compete:

VII controlar d carga e a movimentação de bens móveis; I - desenvolver estudos e pesquisas, bem como elaborar pare-
ceres sobre assuntos jurídicos de interesse do titular;

VI.fI elaborar o inventário patrimonial dos bens móveis e imó-
veis- sob responsabilid~de da Procuradoria; II - coordenar, programar e supervisionar a execução das ati-

vidades de divulgação e r~lações públicas da Procuradoria
Regional, em consonância com a política de Comunicação
Social do Mlnistério Público Federal - MPF;

IX - receber, ·conferir, distribuir internamente e expedir os
processos e correspondência oficial, mantendo registros
adequados;

X - receber, guardar e zelar pela segurança dos processos e
documentos encaminhados para arquivamento;

111 - elaborar s~mula das notícias di4rias, d~ interesse do
MPF, em particular da Procuradoria Regional, organizando
racionalmente a distribuição de cópias;

acompanhar a tramitação de processos, relativos à I prote-
ção dos direitos humanos, à defesa do consumidor e à pre-
servação do patrimônio histórico, artístico, cultural,
ecológico e outros da sociedade brasileira, na instânc~a
judiciária correspondente, alimentando sistemas de infor~
mações específicos e prestando esclarecimentos necessá-
rios à Secretaria de Coordenação da Defesa dos Diceitos
Individuais e dos Interesses Difusos; )

acompanhar a tramitação de processos relativos "aos direi-
tos políticos à organização e funcionamento dos partidos
e A regularidade do processo eleitoral, prestana~ escla-
recimentos à Secretaria de Coordenação do Ministério
PÚDlico Eleitoral;

IV -XI - rec~ber e transmitir mensagem zelando pelo sigilo;

XII - promover, controlar e executar as atividades relativas a
portaria, ~igilJncia, zeladoria, conservação e manutenção
do material e dos edifícios ocupados pela Procuradoria;

XIII - inspecionar, periodicamente, equipamentos e ai~itivos
de segurança e promover as medidas necessári~~à sua ins-
talação, manutenção e reparos; /'

XIV - organizar e controlar os serviços de transporte; V -

xv - planejar e executar as atividades relacionadas à movimen-
tação e à utilização dos recursos orçamentários e finan-
ceiros.

SUESEÇÀO V VI - acompanhar a publicação de Despacho~ e Acórdãos
prensa Oficial;

Im-

Das Procuradorias da República em Municipios VII - acompanhar a tramitação dos demais processos de
se da Procuradoria Regional da República;

Art. 103 Às Procuradorias da RepÚblica em Municípios
compete, através de suas unidades subordinadas, executar as
ativldades específicas, observadas as orientações da Procura-
doria da República no estado, à qual sé subordinam, além das
disposições dos artigos seguintes.

VIII - exercer outras, atribuições determinadas" fl.lo P
do~-Chefe Regional;

SUBSEÇÃO 111

Art. 104 - Ao Serviço Administrat.ivo compete: Da Secretaria Regional

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

Art. 111 - Ao Gabinete do Secret'ár"io-Regíonal compete fSSiS-
tir o t~tular em suas relações com o amb2ente externo e in-
terno, bem como prestar apoio administrativo e pesso 1 ao
mesmo.II - supervisionar, controlar e orientar as atividades de

apoio técnico-jurídico aos Proçuradores;

Art. ~05 - À Seção Processual compete executar o apoio técni-
co-jurídico e administrativo-judiciário aos Procuradores lo-
tados no "Município.

Art. 112 - À Coordenadoria de Controle Processual compete su-
pervisionar 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-jur[dico e ad-
ministrativo-judiciário aos Procuradores lotados nas Procura-
dorias Regionais.

III - supervisionar, controlar e orientar as atividades rela-
cionadas a pessoal, material, serviços gerais, orçamento
e finanças, observadas as diretrizes emanadas da Procura-
doria da República no Estado, à qual se subordinam.

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

Art. 113 - À ~ivisão d~ Registro, Distribuição e Informações
Processuais compete:

I

I - receber e cadastrar os processos oriundos dos Tribunais
Regionais Federais;

Art. 107 - Ao Setor Administrativo compete executar as ativi-
dades fixadas nos artigos 104, 105 e 106 deste Regimento.'

II - proceder a distribuição dos processos;

Art:. 15 - Fica introduzida no CapítulO 111, após o artigo
107, a ·Seção VIIIN, com suas respectivas subseções e artigos, renume-
rando-se os posteriores,

III - acompanhar as fases do andamento dos processo~, observa-
dos os prazos legais;

"SEÇÃO VIII
IV - devolver os autos recebidos dos Procuradores à Justiça

Federal;

v - executar as atividades referentes à prestação de informa-
ções processuais às partes interessadas, bem como as ati-
vidades de operação dos equipamentos de processamento de
dados afetos à área.

Das Procuradorias Regionais da República

Art. 108 - Às Procuradorias RegionaiS da República com sede
na 1* Região - Brasília, 2' Região - Rio de Janeiro, 3~ Re-
gião - São Paulo, 4~ Região - Porto Alegre, e 5. Região - Re-
cife, compete, em articulação com os demais ór~ do MPF,
desempenhar as atribuiçàes a elas cometidas p~ante os Tribu-
nais Regionais Federais.

Art. 114 - À Divisão de Exame e Classificação compete:

I - receber os processos já cadastrados,
espécie e identificando a matéria;

separando-os por

SUBSEÇÃO I
11 - realizar triagem dos autos por fase processual e provi-

dência judicial a ser executada;

Do Gabinete do Procurador-Chefe Regional 111 conferir as peças que instruem o Precatório;

Art. 109 - Ao Gabinete do Procurador-Chefe Reglonal compete: IV - conferir os cálculos dos Precatórios e elaborar parece-
res;

I - prestar dssistêncla ao Procurador-Chefe Regional
representação pai:~lca e soc~alj

em sua
V - identificar os processos aos quais cabe a elaboração ,de

Parecer-Padrão;
11 - incumbir-se do preparo dos expedientes do Procurador-Che-

fe Regional; VI - supervisionar e executar os serviços de análise e classi-
ficação dos feitos encaminhados à Procuradoria Regional
da República, bem como as pesquisas dos ~cessos de in-
teresse da Instituição a serem requisi~dos;

III. - organi2ar a pauta de audi~ncia e manter atualizado o ar-
qu~vo contendo expedientes do Procurador-Chefe Reglonal;



~"""''''''''''I;''' - W"

plARIO QFICJ~L
rt ! ,) ç H 3 7 F c

SEÇÃO I<>QUINTA-FEIRA; 2 ABR 1992. '
.' . 4209

VII - dLstr~buIr os processos classlf~cados,
adIcIonaIS pert~nentes,

com documentos VII - executar as atzv2dades de suporte na~Procuradorla Reg~o-
nal.

VIII - buscar o aprImoramento da claSSIfIcação dos processos~
com v1stas a faCllltar a analIse dos mesmos pelos Procu-
radores,

IX - prOVIdencIar os documentos que devam ser Juntados as ma-
nIfestações dos Procuradores nos autos.

Art. 119 - À Coordenador~a de Adm~n~stração •compete coorde-
nar, orlentar e controlar as atIvldades relacIonadas a pes-
soal, serVIços geraIS e patrImônIO, planeJamento, ~çamento e
fInanças, observadas as dIretrIzes e orlen~es técnIcas

emanadas das Secretar~as do M~n~ster~o PublICO Federal, nas
respect~vas areas de competênc~a.

Art 115 - A DIVISão de ApOLO e Acompanhamento Processual
compete

I - reqUISItar processos de Interesse da UnIão, Junto ao TrI-
bunal Reg~onal Federal,

Art 120 - A D~VISào de Pessoal compete coordenar e executar
as atIVIdades relaclonadas a Adm~nlstração de Pessoal e De-
senvolVImento de Recur~o~ Humanos

II - atender aos Procuradores, quanto ao levantamento e prepa-
ro do materIal necessarlO ao acompanhamento dos Julgamen-
tos,

I - organlzar e manter atuallzado o cadastro qualltat~vo e
quant~tatlvo dos servldores da Procuradorla Reg~onal da
Republlca,

I III - acompanhar os feItos JudlCIaIs em tramltaçao nas Procura-
dorIas nos Estados e DIstrIto Federal em art~culaçãó com
as Coordenador~as Jurídlcas,

II - regIstrar e controlar a trequêncld dos serVIdores da Pro-
curadorIa Reg~onal ou por esta requlsltados,

IV - acompanhar dIar~amente a publ~cação de Despachos e Acor-
dãos publ~cados no D~ár~o da JustIça,

111 - emltlr declarações e prestar ~nformações sobre dados fun-
CIonaIS e fInanceIros dos serv~dores da ProcuradorIa Re-
gIonal da Republ1ca, ~/

v - orIentar e StlperVlSlonar os serVIços dos Assessores,
AuxIllares de Plenarlo e do npooln de datllografla,

dos
IV - coordenar, orIentar e controlar a execução de atIVIdades

de recrutamento, se7eção e treInamento d~s serVIdores lo-
tados na ProcuradorIa RegIonal da RepúblIca.

VI - requlsltar notas taquIgráf~cas de processos Julgados nos
TrIbunaIS para atender aos Procuradores,

Art. 121 - A DIVISão de A~IO AdmInIstratIvo compete
nar, acómpanhar, f~scalIz~r e avalIar a execução das
des referentes a admInIstração de materIal, obras e
comunIcações, transportes e atlvIdades aux~lIares.

coorde-
atlvlda-

serVIços I

VII - elaborar calendar~o das Seções de'Julgamentos dos Trlbu-
naIS com a Inclusão dos nomes dos Procuradores, que terão
assento no respectIVO TrIbunal, I - promover ~s aqUISIções e contratações de obras

ços,
e serVI-

VIII - controlar o receb~mento das Intlmações e CItações com fI-
nalIdade de posterIor reqUISIção, II - receber, conferIr e atestar o recebImento dos materIa~s

adqulrldos,

IX - controlar a frequêncIa das SecretarIas, bem como elaborar
escala de férIas dos serVIdores da area. III - regIstrar e cadastrar os bens móveIS e lmóve~s de respon-

sabll~dade da Procuradorla,

Art. 116 - À Coordenadorla de Documentação e Informatlca das
Procurador~as Reg~ona~s da Republ~ca na IA e 3. RegIões com-
pete, observadas as dIretrIzes e orIentações técnIcas da Se-
cretarIa de Organlzação e SIstemas do MInIster~o Pub12CO Fe-

'deral

IV - fornecer os materIalS regularmente reqUISItados,

V controlar a carga e a movlmentação de bens mÓVelS,

I - coordenar e executar as ações de suporte as at~vldades da
ProcuradorIa RegIonal, através da pesqUIsa, claSSIfIca-
ção, regIstro e dIvulgação de textos JurídICOS,

VI elaborar o lnventarlO patrImonIal dos bens móveIS e ~m6-
velS sob responsabIlIdade da ProcuradorIa,

II - coordenar e executar as atIvldades de suporte nas dreas
de organlzação e s~stemas da Procuradorla Reglonal.

VII - receber, conferIr, dlstrlbu~r ~nternamente e exped~r os
processos e correspondêncIa of~c~al, mantendo reg~s~ros
adequados,

Art. 117 - À D1V1São de Documentação e BIbl~eca compete

VIII - receber, guardar e zelar pela segurança dos processos e
documentos encamInhados para arqUIvamento,

I - reallzar pesquzsas blb110gratlcas para dar suporte as
at~vIdades dos Procuradores,

IX - receber e transmltlr mensagens, zelando pelo s~g~lo,

11 - promover a Implantação de SIstema de catalogação e clas-
SIfIcação que permIta pronta IdentIfIcação e ~ localIzação
de 12vros, perIodlcoS; relatorlos, pareceres e outros t~-
pos de documentos ae Interesse,

X - promover, controlar e executar as atlvldades relat~vas a
portarIa, v~gllâncla, zeladorIa, conservação e manutenção
do materlal e,dos ed~fíclOS ocupados pela Procuradorla,

XI - InspeClonarl perIod~camentel equIpamen~os p d~Spos~tIVOS

III - manter permanente entrosamento com as BIblIotecas das
Procurador~as nos Estados, PGR e ent~dades SImIlares, com
VIsta ao IntercâmbIO de publIcações e ao aprImoramento
dos serv~ços,

de segurança, e promovec as medldas necessarlas
Instalação, manutenção e reparo,

a sua

XII - organlzar e controlar os serv2ços de transporte.

IV - instrUIr, controlar, encamInhar processos de compra, In-
tercâmbIol doação de llvros, per1ódIcoS, relatarlos e ou-
tros tIpOS de documentos,

Art 122 - A DIV1São de Execução Orcamentarla e Flnancelra
compete planeJar e executar as atIv~dades relac~onadas a mo-
v~mentâção e a utIl~zação dos recursos orçamentáriOS e tznan-
celroS.

V - manter reg2stros e arqUIVOS sls~ematIzados dos trabalhos1

JurídICOS e/ou pareceres prodUZIdos pelos Procuradores
lotados na Reglonal,

I - emltlc e exercer o controle de empenhos e prOVIsões auto-
rlzadas pelo Ordenado r de Despesdsl bem como processar as
respectIvas anulações,

VI - promover a d~vulgação, lnterna e externa, das publlcaçoes
edItadas pela ProcuradorIa-Geral da Republlca, bem como
de documentos ]urIdlCos e trabalhos técnICOS relaCIonados
com a area de aruação do MPF,

11 - proceder a apuração e manter poslção atualIzada dos sal-
dos orçamentarlOs,

VII - coordenar e executar as ações de suporte as atlvldades da
Procuradorza, atraves da pesqulsa, claSSIfIcação, regIS-
tro e d~vulgação de textos JurIdlCÓS

111 - proceder a apuração das despesas para lnscrlção
tos a Pagar",

em "Res-

1 - anallsar, racIonallzar, Implantar e, avalIar estruturas,
metodos, procedlmentos e rotInas,

IV - lnstrulr processos relatIVOS as Despesas de
AnterIores,

V - fornecer a unIdade competente as lnformações necessár~as
• -elaboração da Proposta Orçamentarla e de Créd~tos Adl-

Exercícl.os

Art. 1/8 - À Dl V1são de In formát 1 ca compete

Clona~s necessarlOs,

II - rac~onallzar formulárlos e lmpressos,
VI - emltlr documentos pert~nentes ao pagamento de despesas

orçamentárIas realIzadas, e Restos a Pagar Inscr~tosl

III - desenvolver e Implantar s2stemastde Informações e de con-
trole, de conformIdade com o Plano DIretor de Informatl-
ca,

VII - receber e devolver cauções dadas como garant~a de contra-
tos de prestações de serv~ços ou execução de obras,

V - orIentar a execução das atIVIdades de preparo, dlgltação
e operação dos equ~pamentos de processamento de dados,

VIII - efetuar e controlar o pagamento de todas as despesas no
âmbIto da ProcuradorIa Reglonal da Repúbl~ca e ma~ter o
regIstro dos respectiVOS processos e documentos contâbe~s
que devam ser encamInhados ao órgdo competente, de acordo
com os prazos e leg~slação em v1gor,

IV - coordenar as dt~vIdades de treInamento em processamento
de dados e em atIv~dades correlatas,

VI - superv~slonar o uso e condlções dos equ~pamentos de pro-
cessamento de dados,

IX - reallzar a conc~llação bancárIa mensal,

x - reg~strar e controlar suprImentos de fundoswft
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Art. 16 - FIca alterado o artIgo 128, que passa a ter a reda-

~Art. 128 - Ao SecretárIo de Organização e SIstemas Incumbe,
especIfIcamente

VII-- aprovar planos e projetos de trabalho, defInIr alternatI-
vas, estratégIas e metodolog~as geraIS e especifIcas para
VIabIlIzação da programação estabelecIda no âmblto da
ProcuradorIa RegIonal da RepúblIca,

ção abaIXO

I - s~bmeter ao SecretárIo-Geral planos de raclonallzação ad-
mInIstratlva e Plano DIretor de InformátIca,

VIII - zelar pela observâncla das normas emanadas dos SIstemas
de Planejamento, Orçamento e AdmlnIstração FInanceIra,

II - orIentar e acompanhar, no âmbIto do Mlnlsterlo PúblICO
Federal, a execução de projetos de modernIzação,

IX - observar o cumprImento das normas elaboradas de programa-
ção de trabalho e de acampanhamento da execução programa-
da,

III - coordenar e superVlSlonar a lmplementação de DI~ramas e
projetos de modernização do MlnIstérlo Públ~ Federal.·

x - promover, em conjunto com os Coordenadores, a melhorla
das condlções amblentals, racIonallzação de processos
operaClonals e Implantação de estruturas admInlstratlvas.

Art. 17 - Fl.cam excluídos do artIgo 129 os l.tens I, II, III e
VI, renumerando-se os segul.ntes.

Art. 18 - FIca excluíao do artIgo 130 o Item I,
do-se os segUIntes.

renumeran-

Art. 135 - Ao Chefe de GabInete do SecretárIO RegIonal Incum-
be aSSIstIr, dIreta e ImedIatamente, o SecretárIO RegIonal em
suas atIVIdades.

Art. 79 - FIca l.ntrOdUZlda no Capítulo IV, a Seção 1, e após
o seu artIgo 131, os artIgos 132 a 136, com as redações abaIXO, renume-
rando-se os segul.ntes

Art. 136 - Aos Coordenadores, Chefes, Superv I sor~ e Respon-
SáVElS l.ncumbe

I - planeJar, coordenar, dIrlgl.r e superVl.SIOnar as atIVIda-
des sob sua responsabIlIdade,

-Art. 132 - Aos Procuradores-Chefes Regl.OnalS l.ncumbe, nas
respectIvas unIdades

I - dIrIgIr, coordenar e SUpervl.S10nar as atIVIdades da Pro-
curadorIa RegIonal da RepúblIca,

11 - zelar pela quallflcação técnIca dos serVIdores, orIentan-
do-os e treInando-os em serVlço, e assegurar que os tra-
balhos sejam executados com ef~Clêncla, aualldade, e nos
prazos requerIdos,

11 - cumprIr e fazer cumprIr as dISpOSIções legaIS e regula-
mentares apllCaVe1.S as atIVIdades das unIdades Inteqran-
tes da estrutura da ProcuradorIa RegIonal da RepúblLca,

III - assegurar constante e crescente nivel de qualIdade de
atendlmento ao públICO e partes Interessadas,

IV - zelar pela Imagem da Inst1.tuIÇão e de seus Integrantes;

111 - zelar pela qualIfIcação profISSIonal dos serVIdores e ga-
rantIr que aqueles no exercíclo de [unções de dIreção e
assessoramento tenham os reqUISItos de competênCIa técnI-
ca e gerenCIal,

v - zelar pela ordem e manutenção dos bens móveIS e ImóveIS.

IV - gerIr os recursos orçamentarlos e fInanceIros necessárIOS
à manutenção das atIVIdades da Procuradorla RegIonal da
Repúbl~ca, bem corno ass~nar contratos admInIstratIVOS,
convênIOS, acordos ou ajustes de Interesse da Procurado-
rIa,

V - manter o Procurador-Geral permanentemente Informado ~obre ~~
o fIel desempenho dos deveres do cargo pelos Procuradores
da RepúblIca lotados na ProcuradorIa RegIonal,

Art. 20 - FIca IntrodUZIda no Capítulo IV, após o artIgo 136,
a Seção II com a redação nDas AtrIbUIções dos AssessoresR, e seu artIgo
137, com a segUInte redação, remunerando-se os segUIntes

"Art. 137 - Aos Assessores de Subprocurador-Geral da RepúblIca
compete

I - desenvolver estudos e pesqUIsas, bem como elaborar pare-
ceres sobre assuntos ]urid~cos de Interesse do Subprocu-
radar,

VI - apresentar relatórIOS e estatístlcas mensaIS ao Procura-
dor-Geral da RepúblIca.

II - acompanhar a tramItação de processos, de lnteresse do
Subprocurador, allmentando SIstemas de Informações espe-
cífICOS e prestando esclareCImentos aos Interessados,

Art. 133 - Ao Chefe de GabInete do Procurador-Chefe RegIonal
lncumbe

lII - acompanhar a publIcação de Despachos e Acórdãos na Im-
prensa Oflc~al (DIário OfICIal da Unlão e DIárIO da Jus-
tlça) ,

I - preparar a pauta de despachos do Procurador-Chefe Reqlo-
nal, IV - manter contato nos trIbunaIS DbJet~vando o atendImento de

Interesses do Subprocurador,
11 - aSSIstIr dIreta e ImedIatamente o Procurador-Chefe RegIO-

nal em suas atlvIdades, v - organIzar arqulvo de pareceres de autorIa do Subprocura-
dor, mantendo Intercâmb20 com os demaIS GabInetes, VIsan-
do a ag~llzação dos trabalhos,III - coordenar a agenda de audlênclas, despachos e a agenda

pessoal do Procurador-Chefe RegIonal,

IV - superVISlonar e controlar as atlvldades de gablnete do
Procurador-Chefe RegIonal,

VI - provIdencLar, Junto às BIblIotecas do Trlbunal.s,
de documentos de Interesse do SubprocuradoI,

cópIas

v - gerlr os recursos alocados às atIvldades d~~POI0 do Ga-
bInete,

VII - verIf~car a documentação constante dos autos dIstrIbuídos
ao Gablnete do Subprocurador, prOVIdenCIandO sintese dos
conteúdos, com VIstas a faCIlItar a análIse dos mesmos
pelo Subprocurador,

VI - elaborar 0$ programas de vlagem e de VISItas do Procura-
dor-Chefe RegIonal e promover os mel os para a sua execu-
ção,

VIII - buscar aprImoramento dos métodos de regIstro e arqUIVO,
dos trabalhos JurídICOS prodUZIdos pelo Subprocurador;

VII - exercer outras atrlbuIções determInadas pelo Procura-
dor-Chefe RegIonal.

IX - organIzar a pauta de audIênclas do Subproc~dor, levan-
tando e preparando o materIal necessárlo~ acompanhamen-
to dos Julgamentos;

Are. 134 - Ao SecretárIO RegIonal Incumbe

I - assessorar o Procurador-Chefe Reglonal na superVIsão ad-
mlnlstratlva das unIdades da ProcuradorIa RegIonal da Re-
públlca,

x _ exercer outras atrlbul.ções de~ermInadas pelo Subprocura-
dor. H

CAPiTULO V

II - coordenar as ações das unIdades que compõem a Procurado-
rIa Reglonal da RepúblIca, promove~ao seu Inter-relaCIO-
namento com as demals unIdades do MInIstérIO públl.cO Fe-
deral e de outros orgãos,

Das DISposlções FInaIS

Art. 138 - Os casos omISSOS e as dÚVIdas surgIdas na aplIca-
ção do presente RegImento Interno serão dlrlmldas pelo Procu-
rador-Geral da RepúblIca.

111 - apresentar ao Procurador-Chefe Reglonal a programação or-
çamentárIa, bem como a prevlsão anual de despesas da Pro-
curadorIa RegIonal da RepúblIca,

Ar~. 21 - Esta PortarIa entra em VIgor na data de sua publI-
cação, revogadas as dISpOSIções em contrár1.o.

(Of. n9170/92) ARISTIDES JUNQUElRA ALVARENGA

IV - aprovar o detalhamento dos proJetos a cargo da SecretarIa
RegIonal, PORTARIA N9 183, DE 1 DE ABRIL DE 1992

v - manter contato com dLrIgentes de unIdades do MInlsterlo
PúblICO Federal, para efelto de orIentação, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso da atr1bu1ção que

lhe confere o art1go 32, parágrafo ún1co, da Le1 n2 6.788, de 28 de
ma10 de 1981, tendo em v1sta o d1sposto no artlgo 12 do Decreto-le1 n2
2.386, de 18 de dezembro de 1987, e tendo em v1sta, a1nda, a Le1 n2

VI - aprovar contratos, ajustes e celebrar conv§nIDs, na sua
área de atuação,
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Art. 16 - FIca alterado o artIgo 128, que passa a ter a reda-

~Art. 128 - Ao SecretárIo de Organização e SIstemas Incumbe,
especIfIcamente

VII-- aprovar planos e projetos de trabalho, defInIr alternatI-
vas, estratégIas e metodolog~as geraIS e especifIcas para
VIabIlIzação da programação estabelecIda no âmblto da
ProcuradorIa RegIonal da RepúblIca,

ção abaIXO

I - s~bmeter ao SecretárIo-Geral planos de raclonallzação ad-
mInIstratlva e Plano DIretor de InformátIca,

VIII - zelar pela observâncla das normas emanadas dos SIstemas
de Planejamento, Orçamento e AdmlnIstração FInanceIra,

II - orIentar e acompanhar, no âmbIto do Mlnlsterlo PúblICO
Federal, a execução de projetos de modernIzação,

IX - observar o cumprImento das normas elaboradas de programa-
ção de trabalho e de acampanhamento da execução programa-
da,

III - coordenar e superVlSlonar a lmplementação de DI~ramas e
projetos de modernização do MlnIstérlo Públ~ Federal.·

x - promover, em conjunto com os Coordenadores, a melhorla
das condlções amblentals, racIonallzação de processos
operaClonals e Implantação de estruturas admInlstratlvas.

Art. 17 - Fl.cam excluídos do artIgo 129 os l.tens I, II, III e
VI, renumerando-se os segul.ntes.

Art. 18 - FIca excluíao do artIgo 130 o Item I,
do-se os segUIntes.

renumeran-

Art. 135 - Ao Chefe de GabInete do SecretárIO RegIonal Incum-
be aSSIstIr, dIreta e ImedIatamente, o SecretárIO RegIonal em
suas atIVIdades.

Art. 79 - FIca l.ntrOdUZlda no Capítulo IV, a Seção 1, e após
o seu artIgo 131, os artIgos 132 a 136, com as redações abaIXO, renume-
rando-se os segul.ntes

Art. 136 - Aos Coordenadores, Chefes, Superv I sor~ e Respon-
SáVElS l.ncumbe

I - planeJar, coordenar, dIrlgl.r e superVl.SIOnar as atIVIda-
des sob sua responsabIlIdade,

-Art. 132 - Aos Procuradores-Chefes Regl.OnalS l.ncumbe, nas
respectIvas unIdades

I - dIrIgIr, coordenar e SUpervl.S10nar as atIVIdades da Pro-
curadorIa RegIonal da RepúblIca,

11 - zelar pela quallflcação técnIca dos serVIdores, orIentan-
do-os e treInando-os em serVlço, e assegurar que os tra-
balhos sejam executados com ef~Clêncla, aualldade, e nos
prazos requerIdos,

11 - cumprIr e fazer cumprIr as dISpOSIções legaIS e regula-
mentares apllCaVe1.S as atIVIdades das unIdades Inteqran-
tes da estrutura da ProcuradorIa RegIonal da RepúblLca,

III - assegurar constante e crescente nivel de qualIdade de
atendlmento ao públICO e partes Interessadas,

IV - zelar pela Imagem da Inst1.tuIÇão e de seus Integrantes;

111 - zelar pela qualIfIcação profISSIonal dos serVIdores e ga-
rantIr que aqueles no exercíclo de [unções de dIreção e
assessoramento tenham os reqUISItos de competênCIa técnI-
ca e gerenCIal,

v - zelar pela ordem e manutenção dos bens móveIS e ImóveIS.

IV - gerIr os recursos orçamentarlos e fInanceIros necessárIOS
à manutenção das atIVIdades da Procuradorla RegIonal da
Repúbl~ca, bem corno ass~nar contratos admInIstratIVOS,
convênIOS, acordos ou ajustes de Interesse da Procurado-
rIa,

V - manter o Procurador-Geral permanentemente Informado ~obre ~~
o fIel desempenho dos deveres do cargo pelos Procuradores
da RepúblIca lotados na ProcuradorIa RegIonal,

Art. 20 - FIca IntrodUZIda no Capítulo IV, após o artIgo 136,
a Seção II com a redação nDas AtrIbUIções dos AssessoresR, e seu artIgo
137, com a segUInte redação, remunerando-se os segUIntes

"Art. 137 - Aos Assessores de Subprocurador-Geral da RepúblIca
compete

I - desenvolver estudos e pesqUIsas, bem como elaborar pare-
ceres sobre assuntos ]urid~cos de Interesse do Subprocu-
radar,

VI - apresentar relatórIOS e estatístlcas mensaIS ao Procura-
dor-Geral da RepúblIca.

II - acompanhar a tramItação de processos, de lnteresse do
Subprocurador, allmentando SIstemas de Informações espe-
cífICOS e prestando esclareCImentos aos Interessados,

Art. 133 - Ao Chefe de GabInete do Procurador-Chefe RegIonal
lncumbe

lII - acompanhar a publIcação de Despachos e Acórdãos na Im-
prensa Oflc~al (DIário OfICIal da Unlão e DIárIO da Jus-
tlça) ,

I - preparar a pauta de despachos do Procurador-Chefe Reqlo-
nal, IV - manter contato nos trIbunaIS DbJet~vando o atendImento de

Interesses do Subprocurador,
11 - aSSIstIr dIreta e ImedIatamente o Procurador-Chefe RegIO-

nal em suas atlvIdades, v - organIzar arqulvo de pareceres de autorIa do Subprocura-
dor, mantendo Intercâmb20 com os demaIS GabInetes, VIsan-
do a ag~llzação dos trabalhos,III - coordenar a agenda de audlênclas, despachos e a agenda

pessoal do Procurador-Chefe RegIonal,

IV - superVISlonar e controlar as atlvldades de gablnete do
Procurador-Chefe RegIonal,

VI - provIdencLar, Junto às BIblIotecas do Trlbunal.s,
de documentos de Interesse do SubprocuradoI,

cópIas

v - gerlr os recursos alocados às atIvldades d~~POI0 do Ga-
bInete,

VII - verIf~car a documentação constante dos autos dIstrIbuídos
ao Gablnete do Subprocurador, prOVIdenCIandO sintese dos
conteúdos, com VIstas a faCIlItar a análIse dos mesmos
pelo Subprocurador,

VI - elaborar 0$ programas de vlagem e de VISItas do Procura-
dor-Chefe RegIonal e promover os mel os para a sua execu-
ção,

VIII - buscar aprImoramento dos métodos de regIstro e arqUIVO,
dos trabalhos JurídICOS prodUZIdos pelo Subprocurador;

VII - exercer outras atrlbuIções determInadas pelo Procura-
dor-Chefe RegIonal.

IX - organIzar a pauta de audIênclas do Subproc~dor, levan-
tando e preparando o materIal necessárlo~ acompanhamen-
to dos Julgamentos;

Are. 134 - Ao SecretárIO RegIonal Incumbe

I - assessorar o Procurador-Chefe Reglonal na superVIsão ad-
mlnlstratlva das unIdades da ProcuradorIa RegIonal da Re-
públlca,

x _ exercer outras atrlbul.ções de~ermInadas pelo Subprocura-
dor. H

CAPiTULO V

II - coordenar as ações das unIdades que compõem a Procurado-
rIa Reglonal da RepúblIca, promove~ao seu Inter-relaCIO-
namento com as demals unIdades do MInIstérIO públl.cO Fe-
deral e de outros orgãos,

Das DISposlções FInaIS

Art. 138 - Os casos omISSOS e as dÚVIdas surgIdas na aplIca-
ção do presente RegImento Interno serão dlrlmldas pelo Procu-
rador-Geral da RepúblIca.

111 - apresentar ao Procurador-Chefe Reglonal a programação or-
çamentárIa, bem como a prevlsão anual de despesas da Pro-
curadorIa RegIonal da RepúblIca,

Ar~. 21 - Esta PortarIa entra em VIgor na data de sua publI-
cação, revogadas as dISpOSIções em contrár1.o.

(Of. n9170/92) ARISTIDES JUNQUElRA ALVARENGA

IV - aprovar o detalhamento dos proJetos a cargo da SecretarIa
RegIonal, PORTARIA N9 183, DE 1 DE ABRIL DE 1992

v - manter contato com dLrIgentes de unIdades do MInlsterlo
PúblICO Federal, para efelto de orIentação, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso da atr1bu1ção que

lhe confere o art1go 32, parágrafo ún1co, da Le1 n2 6.788, de 28 de
ma10 de 1981, tendo em v1sta o d1sposto no artlgo 12 do Decreto-le1 n2
2.386, de 18 de dezembro de 1987, e tendo em v1sta, a1nda, a Le1 n2

VI - aprovar contratos, ajustes e celebrar conv§nIDs, na sua
área de atuação,
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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 lotaçao, adiante indicada, para os cargos da Carrei-
ra do Ministério Público Federal:

UNIDADE DA FEDERAçÃO Nº DE CARGOS
Distri to Federal................................ 116
sendo:
a) Procuradoria-Geral da República: 40 Subprocu-

radores-Gerais da República.
b) Procuradoria da República no Distrito Fede-

ral: 76 Procuradore~ da República.
São Paulo....................................... 104
Rio de Janeiro.................................. 91
Rio Grande do Sul............ ... ..•..•....•..•.• 55
Pernambuco. ...•.....•.•...•..•..•.....•...•...•. 3 O
Minas Gerais.................................... 29
Paraná.......................................... 28
Bahia............................................ 18
Santa Catarina .....•........•..•... '...••.•...... 18
Goiás........................................... 12
Ceará .......•..• '" ..• .•.... .•.... 12
Pará ..•.......•.......•.•.. :.................... 09
Espírito Santo.................................. 08
Paraíba......................................... 06
Alagoas......................................... 06
Mato Grosso do Sul.............................. 06
Rio Grande do Norte............................. 06
Sergipe......................................... 06
Maranhao. .•.•• •. ..... .• ••• ..•••• .•• .•• .•• .•• •• .• 05
Amazonas........................................ 05
Mato Grosso..................................... 05
Piauí .•.....•.•..........•.......•..•. :......... 03
Acre............................................ 03
Rondôn'ia. ....•....•...•.•..•..•..•..•.....•....• 03
Amapá. ••....•....•••••....••..•..•.......••..... 02
Roraima......................................... 02
Tocantins....................................... 02
Total de cargos................................. 590
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

(Of. nQ 133/9'2) ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA

JEIrnfcidadesde FiscaRização do
JExeliclícno das JP1lofi§sões JLnbell"siis
CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

RESOLUÇÃO N9 320, DE 26 DE MARÇO DE 1992

Aprova a 3ª Reformulação Orçamentária dos 'CRECIs 19ª e 22ª.Regiões, do exercício de
19!11.O PRESIOCNTE DO CONSEU·I)FEDERAL OC crnRETOOES DE IKlVEIS-CCFECI, usando das
atribuições que lhe ~ão conferidas pelo artigo 16, inciso XVII, da Lei nQ 6.530, de
12 de maio de 1978, a~IOERANDO a delegação de poderes mantida pelo E. Plenário ao
Presidente do COFECJ em Sessão realizada dia 14 de março de 1991,resolve: APROVAR,
"ad referendum", " 3ª Reformulação Orçamentária dos Conselhos Regionais de Corretores
de Imóveis-CRECI das 19ª e 22ª Regiões, referente ao e~ercício de 1991, na forma dos
discriminativos anexos, os quais passam a fazer parte integrante da presente Resol~
ção. Art. 2Q - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadasas disposições con
trárias. WALDYR FRANCISCO LUCIANO-Presidente
RUBEM RIBAS-Oiretor 1Q Secretário.

ÇRECI 19ª Região/MT - 3ª Reformulação Orçamentária - Exercício 1991R E SOM O
Receitas Correntes
Receitas de Capital

TOTAIS
49.395.000,00 Despesas Correntes

Despesas de Capital
38.295.000,00
11.100.000,00
49.395.000 0049.395.000 00

CRECI 22ª Região/AL R E S M O
ReceItas Correntes
Receitas de Capital

TOTAIS
8.400.050,00 Despesas Correntes 8.320.050,00

Oespesas de Capital 80.00D,00
8.400.050,00 8.400.050,00

RESOLUÇÃO N9 321, DE 26 DE MARÇO DE 199~
Aprova a 2ª Reformulação êrrÇ~t-~ia do áREcl 8ª RegiãôlOF, do exercício de 1991. O
PRESIOCNfE DO CONSELI-llFEOCRAL DE cmRETORES DE IMÓVEIS-COFECI, usando das atribui
ções que lhe são conferidas pelo artigo 16, inciso XVII, da Lei nQ 6.530, de 12 dê
maio de 1978, CONSIDERANDO a delegação de poderes mantida pelo E. Plenário a9 Presi
dente do COFECI, em Sessão realizada dia 14 de março de 1991,resolve:Art. lQ-APR~
VAA. "ad referendum", a 2ª Reformulação Orçamentária do Conselho Regional de Corret~
res'de Imóveis 8ª Região/DF, referente ao exercício de 1991, na forma do discrimina-
tivo anexo, o qual passa a fazer parte integrante da presente Resolução. Art. 2º -
Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições contrárias.

WALDYR FRANCISCO LUCIANO-Presidente
RUBEM RlBAS-Diretor 1Q Secretário.

CRECI 8ª Região/DF
Despesas Correntes
Despesas de Capital

51.200.000,00
92.800.000,00
144.rol. 001, 00

Receitas Correntes
Receitas de Capital

TOTAIS
(Of, n9 136/92)

PAUTA

SEssAo Pl..ENARIANº 04, DE 14 E 15 DE ABRIL OC 1992
( Gestão 1991/1994 )

LOCAL: Sede do CRECI 1ª Região - Rio de Janeiro/RJ.
'tmA : 14:0D horas do dia 14. .........................................................................................
V - ORDEM 00 DIA - V.1 - Assuntos Contábeis ~ V.1.1 - Pareceres do Conselho Fiscal'
referentes às Prestações de Conta do·COFECI e do CRECI 4ª Região/MG, do exercício d~
1991. V.1.2 - Outros Assuntos Contábeis. V.2 - Aprovação do Relatório de Atividad2s
da Diretoria do COFECI, relativo ao exercício de 1991. V.3 - Homologação de Atos ~
V.3.1 - RESOLUÇi\O-COFECInº 317/92 - "ad referendum", aprova a 4ª Reformulação OJ;'ça'
mentária do CRECI 11ª Região/SC, do exercício de 1991. V.3.2 - RESOLUÇÃO-COFECI n~
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 - RESOLUÇÃO-COFECI nQ 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 - RESDLuçÃO-COFECI nº,
32D/92 - "ad referendum", aprova a 3ª Reformulação Orçamentária dos CRECIs 19ª e 22~
Regiões, do exercício de 1991. V.4 - Julgamento de Processos DiSCiplinares - V .4.1 -,
PROCESSO-COFECI nQ 058/91 - 6ª Região. Recte: FERNANDO MATEUS SALlNA-CREC! 6410. R~c'
do: CRECI 6ª Região/PR. V.4.2 - PROCESSO-COFECI nQ 047/91 - 6ª Região. Recte: GR~C~
IMÓVEIS LTDA-CRECI J.446. Recdo: CRECI 6ª Região/PR. V.4.3 - ~ECI nQ 048/,
91 - 6ª Região. Recte: GRÉCIA IMÓVEIS LTOA-CRECI J.446. Recdo: CRECI 6ª Região/PR•.-'
V.4.4 - PROCESSO-COFECI nQ 105/91 - 3ª Região. Recte: WEEK & SILVA LTDA-CRECIJ.2D64~
Recdo: CRECI 3ª Região/RS. V.4.5 - ~I nº 228/89 - 6ª Região. Recte: NEu
SO VETORELO-CRECI 3850 "ex officio". Recdo: CRECI 6ª Região/PR. V.4.6 - PROCE:SSO-Cn
FECI nº 129/90 - 3ª Região. Recte: BORGES COMÉRCIO DE IMóVEIS LTDA-CRECI J. 20927~
Recdo: CRECI 3ª Região/RS. V.4.7 - ~I nQ 102191 - 8ª Região. Recte: MA
NOEL SOUZA BRITO-CRECI 3713. Recdo: CRECI 8ª Região/DF. V.4.8 - ~CI ng
006/91 - 1ª Região. Recte: FERNANDO DI T. SALGUEIRO-CRECI 796. Recdo: CRECI 1ª Região
/RJ. V.4.9 - PROCESSO-alFECI nº 009/91 - 1ª Região. Recte: PLANIVEI\OACONSULTORIAIt-()
BILIÁRIA LTDA-CRECI J.3169. Recdo: CRECI 1ª Região/RJ. V.4.1D - ~I ~
040/91 - 3ª Região. Recte: CASARÃO IMÓVEIS LTDA-CRECI J.221. Recdo: CRECI 3ª Região;'
RS. V.4.111 - PROCESSO-COFECI nQ 041/91 - 3ª Região. Recte: FERNAtm ALEIXONEVES. Rec
do: CRECI 3ª Região/RS. V.5 - Julgamento de Processos Ad:1Ii.nistrativos- V.5.1 - PRtt
CESSO-COFECI nQ 093/88 - 3ª Região. Recte: JOAQUIM OSVALOO CAJ\QUERINIBIRNFELD. Rec
do: CRECI 3ª Região/RS. V.5.2 - ~I nº 078/89 - 11ª Região. Recte: LERC~
GOMES COELHO. Recdo: CRECI 11ª Região/SC. V.5.3 - ~I "º 115/89 - 3ª Re
gião. Recte: MARCO AURÉLIO DOS SANTOS EGGRES. Recdo: CRECI 3ª Região/RS. V.5.4 - ~
CESSO-COFECI nQ 226/89 - 3ª Região. Recte: LUIZ CARLOS WEECK. Recdo: CRECI 3ª Regi~
/RS. V.5.5 - PROCESSO-COFECI nº 019/91 - 3ª Região. Recte: OSVALOO DE SOUZA ROCHA.'
Recdo: CRECI 3ª Região/RS. V.5.6 - ~I "º 038/91 - 3ª Região.Recte: JOAq
CARLOS MDTTA. Recdo: CRfiCI3ª Região/RS. V.5.7 - ~CI nQ 039/91 - 3ª Re
gião. Recte: MESTAFA JURIE. Recdo: CRECI 3ª Região/RS. V.5.8 - PROCESSO-COFECI nri
092/91 - 3ª Região. V.6 - Outras Deliberações do Plenário. VL- ASSUNTOS GERAIS.'
VII - ENCERRAMENTO. Brasília(DF), 17 de março de 1992. CARLOS AUGUSTO DE AZEVEQ(
SILVEIRA-Presidente em Exercício.
(of. n9 136/92)

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA DOMÉSTICA

RESOLUCAo N9 4, ~E 7 DE MARCO DE 1992

o Plenário, em reunião ordinária realizada em 13 de julho
de 1991 e em consonáncia ao item I do art.ll do Capitulo I da Lei n9
8.042/90, resolve:

Art.19 - Eleger, dentre os seus membros, o quadro efeti-
vo e suplente, revogando a Resolução n9 01, corno segue:
I - Presidente, Josenilson Guilherme de Araújo .
11 - Vice-Presidente, Belgair Oliveira Corre a da Silva
111 - Secretário, Maria Dilza Reinecken de Araújo
IV - Tesoureiro, Eliane Maria Molica
V - Conselheiros Efetivos: Alma Amorim Coutinho, Chieko Sugai, Jacira

Soares Rosa de Castro, Marilia Ribeiro Melo, Malô Simões Lopes Li
gocki, Sarita Tomaz.

VI - Conselheiros Suplentes: Carmelita Guimarães, Cristina Rodrigues
, Cardoso, Emilia Maria Torres de Castro, lIda Batalha, Leila Maria

do Valle Cintra Gomes, Zoraide Gomes de Oliveirà.
Art.29 - A presente r~solução retroage para todos os efei

tos legais à data da sessão plenária de 13 de julho de 1991, conforme
deliberação do Plenária em reunião do dia 07 de março de 1992.
JOSENILSON GUILHERME DE ARAOJO

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 dois), na Sede deste Conselho, é reali~a a Sessao
Especial de eleição da Diretoria e Composição das Comissões, sob a Pre
sidência do Engenheiro Eletricista FRED~CO VICTOR~O~IRA ~SS~~
e presentes os Senhores Conselheiros ANTONIO CARLOS ALBERIO, ANTONIO
VIANA FILHO, ANTÔNIO CARLOS XAVIER PIRES, CARLOS PRESTES CARDOSO, CAR
MEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, CELSO MARTINS CUNHA FILHO, DA
VID LOURENÇO, GERSON ACURSI, JUREMA DE SOUSA MACHADO, MARCUS VINÍCIUS
DE OLIVEIRA, MARCOS ANTÔNIO DA ROCHA VIEIRA, NI~TON ABLE, PAULO ,ROBE~
TO STARLING, RAIMUNDO LOPES FILHO, ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR,
ROBERTO PY GOMES DA SILVEIRA, REGINALDO PEREIRA PONTES e WALMIR SANTOS
AGUIAR e os Representantes Estaduais AMBRÓZIO HAJIME ICHIHARA, CLODQ


