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DIÁRIO OFICIAL	 SEGUNDA-FE1RA, 2 JU1., 1990

ágawrAdlikrq4crevAL PE COMUNICAÇÕES

PORTARIA N9 18, DE 29 DE JUNHO DE 1990

O
1	

SECRETÁRIO NACIONAL DE COMUNICAÇOE0 DO MINI8TÉRIO 'DA
INFRA-ESTRUTURA nó uso dás atribuiç3ee,a4e lhe . foram-delegadas	 péla
Poetaria • MINFIIA n. O37, de 04 de abril de 1990, publicada no D.O.U., 	de
05 aubsaahente,

Considerando •Joecessidade de ata estabelecer procedi,
mentowsimplificadói para es processos de. certificação de produtos de
telecomunicações;

Considerandeas diretrizes governamentais constantes
.da Programa Federal, deMesregtilamentação instituída pelo Decreto fi.
99.179, de- 15 de -março de 1990, resolvei

I Designar o.Departamento Nacional de Fiscalização
das , OoMunicaçõem -desta Secretaria, cens, entidade' de Coordena,
Oioem'aUbatituiçio as - ¡)reviatás no item II da Portaria n . 033/89,, do
extinto M1histaeio , das Cámunicações, assim como, autoriza-lo a assumir
as atribuições do DENTEL e CEICON . para OB efeitos da Norma 03/89, apro.
Ãada, pela refee1ta Portaria;

,
- permaneceria válidos os criterios estabelecidos

na.Norma 03/88, aprovada pela Portaria n. 033/89, coap/ementadoe pela
ReetaelaMINFRA.n . 411,- de 08:05.90, para os,prócessos de certificação
em andamento nesta data;

= Determinar osdemais Departamentos deeta Secreta
ria ouó designem representantes para, sob a coordenação do DNFi, procW
der a •lábóraçãO sie proposta para reformulação da Norma de Certifica=.
çáo de-pradutow de TelepámünicaçõeS;

II.1 - Fixar o ,prazo de 30 (trinta) dias para publida
çãoclareferida Proposta no Dierio Oficial da Doam, visando o recebi=
mento de Comentários 	 e sugeetõas das Partes interessadas.

11.2 - Estabelecer como diretrizes para elaboração da
proposta:-

•
eeateingir a ábrangêncla da Sistemática de

oerttficação ao estritamente necessário à proteção doeapectro radio-
elatelco e à integridade das redes Públicas de te/ccoaunicações;

t) assegurar que o Orocesao de eeetifieaçáo se
realize deforma homogênea, simples é agil, em beneficie dari partes en
Uórvidás,

III , Incumbira Telecomunicações Breai/eiras S.A.,
TELEBRÁS de 'dar o apoio necessário no cumprimento dapresente Poetaria
e da'NorMa 0'03/59, especialmente no que se referir a exeCuçâo de
testes de'laboratorio e elaboração de relatórica e pareceres técnicosque. forem solicitados Pelo Departamento Nacional de Fiscalização das
Coaunicagõew.. •

- Esta Portaria entra em viger na data de sua publi
cação, fióando, revogadós os Sub1tens 3.10. 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 8.2 (là-
tea b e c5, 	 letrae), 11.2 (Iet,ma g), 1. 1..3, 11.4 (letras	 11 , 2,(iebread:e	 depor/alo. 03/8 9

(Of. n9 86/90)

	

	 JOEL MARCIANO RAUBER

Diretoria Regional em Recife
PORTARIA DE 06 DE JUNHO DE 1990

5931 -	 SOCIEDADE RADIO MIURA LTDA. (EM) - SERRA TALRADA/PE. Apro
' ya às locais de instalaçãb e autoriza a utilização dos equipamentos.

,(179	 22=05092 --Cr$ 1.112,00)

Ministério Público da União

-MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PrOCuradoria Geral da República

PORTARIA NO 270, DE 28 DE JUNHO DF, 1990
PROCUMADOR-GÈRAL DA HEINJBL/CA, no uso da competência pre-

vista no ¡ 2e do art. 127 da Constituição e à vista do due dispõem os
artigos 20 e 25 do Decreto nu 99.266, de 28 de maio de 1990, resolve:

/. É autorizade a a/ienação dos apartamentos funcionais ocu-
pados pelos Subprocueadores,Gerais da República, Subprocuradores-Gerais
dó-Ministério Público Militar e Sdbprocuradores-Geeeis do Ministério
Público do Trabalho, 'que se manifestaram na forma prevista na perte fi-
nal do inciso IodoS 2 9 da Lei 088.025, de 12 de abril 40 1990.

'	 II. Sg e reservados, Para atendimento das neceSsidades do Mi-
nistério Público da UniãO, o apartamento destinado ao Procurador-Geral

da República e os Imóveis residenciais funcionais, já ocupadoa por seus.
membros e servidores, comOreendendo:

g) os ocupados por servidores no exercício de cargo em ceeis-.sgo ou função de confiança, que, em 15 de março de 1990, não eram titu-
lares de cargo efetivo ou emprego permanente, lotado-em dição ou enti-
dade da Administração Pública Federal ou do . Distrito Federal;

b) os vagos em 15 de março de 1990, bem, cemo os que yageram
depois . ou vierem a vagar, por devolução espontânea, nó desocupação jUdi-
ciai;

c) os que não vierem a ser vendidos a seus ocupantes, em ra-.aio do direito de preferência;

d) oe ocupados por servidores eataduals	 mOnicipaia, ec.
exeróicie no Ministério Público.	 ^

III. Os iméveis reservados destinam-se 'exclusivamente ao -uso
previsto ao-Decreto na 99-266, de 28 do -Caiu de I990,e serão -alienados
acedida em que for declarada sua dispensabilidade.

(05. 09 202/90)
	 AR/STIDES JUNQUEIRA ALVARENGA

Entidades de Fiscalização do
Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
RESOLUÇÁO 89 205, DE 49 DE JUNHO DE 1990

Cria novo Regimento /nter
. mo:do OFF.

O CONSELHO FEDERAL DÊ PARRA/IA, no uso das atribuições . que
lhe confere. alínea "a" 4O artige, 60 da Lei no 9 .828 de 11 de nOvem
bro de 1960 e,

.	 •

do Representante de,Regional,e, de adequar 4 legislação em vigor;-
CONSIDERANDO, a necessidade de se disciplinar á participação

,
CONSIDERANDO a decisão da Plenária reunida , nesta data; REOL

VE:

Art. 10 - Saneio:ler novo Regimento ínterao do.Conselho -Federal de-Fae
MÁCia, nos bermós em que foi aprovado, ha Reuniãe Planara
dó 18 é 19 de junho de 1990.

Art. 20 - Ficam revogadas as Resoluções 171 e 197.

Art. 30 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publl
cPção.

ALBA LYGIA.BRINDEIRO DS ARAWO
Presidente

RESOLOÇÁO 09 gos, DE 19 DE'JUNRO DE 1990'

Cria a Representação Regional ao
Conselho Federa/ de Farmacia e da
outraa providências.

O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, no exercício das
atribuiçães que lhe confere a Lei 3:820 de 11 de novembro dó 1960 e

CONSIDERANDO a decisão de aapliar a todos os Conse-
lhos Regionais do Farmácia a participação nas Reuniões Plenãriaa, o
que diversifica e enriquece os debates.

CONSIDERANDO a deliberação dó Plenário deste Ciegão
reunido nesta data,REBOLVE:

Artigo 19 -'Criar, junto ao Consé/ho Federal de Pai-
macia, como foram preliminar de decisão de sua Pleníria, á Representa-
ção Regional.

,Artigo 29 - A Representação Regional será-constituí-
da por ua representante por Conselho Regional de Faraãcia.

Artigo 39 - Os Conselheiros- Federais efetivos e su-
plentes ocuparão o cargo também de. Representante Regional pelo tempo
que durar o sée mandato do Conselheiro 'Federal.

/beires Federais sÉr. UNeNv;i2spia=gr5rDnnsdonNF.Cons"

Artigo 59 - O mandato do RepeeSentante Regional não
Conselheiro Federal, será de um ano a contar de lE de janeiro.
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