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Ministérios

fá.

T

h--- Ministério da Justiça

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA 89 90, DE 19 DE MARÇO DE .1994

• O Ministro dg Eptado da Justiça, usando da atribuição que lhe
confere o artigó 22 do Decreto n . 761, de 19 de fevereiro ' de 1993,
resolves

• Art. 1 . Aprovar o anexo Regimento Interno da Secretaria de
Controle Interno.

Art. 25 Esta Portaria entra em vigor na data de sua

	

publicação.	 .
' Art. 35 Revoga-se a Portaria n . 118, de 9 de . março de 1992.

MAURÍCIO CORRIA

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I
FINALIDADE

flArt. 1 . A ,Secretaria de Conérole Interno do Ministério da
Justiça, órgão Setorial do. Sistema de Controle Interno do Poder
ExedutivE; diretamente subordinada áo Ministro de Estado, conforme
disposiCbee.do Decreto n . 99.244, de 10 de maio de 1990 e do Anexo I doDecre o ii . 76/, de /9 de fevereiro de 1993, tem por finalidade:

:In

)	 .	 ,

	

J t I	 - avaliar o climprimento das metas previstas no plano
pltri ual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
UM/10;4n° '411111Dit0 do Ministério;

	

. 1 1 II	 - comprovar a legalidade dos atos e fatos praticados
pelespestores;

1 :I III zjavaliar os reéultados, quanto à eficácia' e eficiência
,

da,gilão:orçameeária, financeira e patrimonial dos órgãos integrantes
da,es'utura regírntal e das `entidades vinculadas ao Ministério, bem
coMmilWerlicacli de recurso é públicos por gmtidadès de direitoprivi; e

ineb4 cional.

	

,' IV	 - mpoiaro controle externo no exercícih . de sua missão
1

, .	 „ .
[

1	

.

CAPITULO II
ORGANIZAÇÃO

A Secretaria de Controle Interno tem a seguinte

1. Coordenação-Geral de Acompanhamento, Avaliação e Orientação

	

AdIsiõstraçao
	 dè Acompanhamento, Avaliação e 'Orientação da

2.ifivisdo de Acompanhamento, Avaliação e Orientação da
Admii/1.strçãO . Ind ireta

Apof;ásitaáOrial . ! .	E
p xl1r2ã Acompanhamentoo de Acompanhento de Admissão de Pessoal,

2. 7CoOrde ação-Geral delControle Financeiro

2,1. Di isão de Controle Financeiro da Administração Direta
• 2.2. Divisão de Controle Financeiro da AdministraçãoIndireta é dos Recursos Descentralizados

,3. Coordenação-Geral de Auditoria

3.1. Dfvisão de Apoid Tétnico

3.2. Divisão de Auditoria da Administração Direta
.	 3.3. Divisão de Auditoria da Administração Indireta e dosRecursos Descentralizados

4. DiViSa0 de Apoio Operacional

S. Serviço de Apoio Administrativo

Art. 32 A Secretaria . de Controle Interno é dirigida por
Secretário de Controle Interno, as Coordenações-Gerais por
Coordenadores-Gerais, as Divisões e o Serviço por Chefe4, cujos cargas
em comissão ou funções de confiança são providos na forma da legislação
pertinente.

Art. 4 . Os ocupantes dos cargos em comissão ou funções de'
confiança previstos no artigo anterior serão substituídos, em suas
faltas ou impedimentos, por servidores por e/és indicados, previamente
designados na forma da legislação específica.

Art. 5 . O Secretário de controle Interno contar& com o apoIO
de 2 -(dois) assessores.

Art. 6' O Secretário de Controle Interno, os
Coordenadores-Gerais, os Chefes de Divisão e de Serviço poderão contar
com o apoio de Assistentes ocupantes de Funções Gratificadas.

CAPITULO III "
COMPEÊNCIA 'T 

Seção I
Da Secretaria de Controle Interno

Art. 72 À Secretaria de controle Interno compete:

- prestar apoio técnico e administrativo ao Ministro dê
Estado no âmbito de sua competência, conforme disposições do
Decreto-lei n . 200/67, com redação dada pelo Decreto-lei n• 900/69;

II - orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão
orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos , pertencentes à
estrutura regimental e entidades vinculadas ao Ministério, com Vistas a
comprovar a legalidade, eficiência e eficácia na utilização dos
recursos e bens públicos;

III - elaborar, apreciar e submeter ao Ministro de Estado
estudos e propostas de diretrizes, programas e ações que objetivem a
racionalização da execução da despesa e o aperfeiçoamento da geatão
orçamentária, financeira e patrimonial, no imbuo dos órgãos e das
entidades vinculadas ao Ministério;

IV	 - elaborar com a Secretaria de Administração deral as
propostas de cronogramas de desembolso financeiro setoriais;

V - acompanhar a execução da programação financeira •
setorial e verificar a exata observância dos limites de saques fixados
para cada unidade gestora;

VI - opinar sobre propostas de crédito adicional e de
alteração do detalhamento da despesa dos órgãos e entidades do,
Ministério;

VII - opinar a respeito de propostas de reformulação do
cronograma setorial de desembolso, bem como sobre alterações de limites
de spques;

VIII - propor a padronização dos instrumentos utilizados paga
a descentralização de recursos, bem como sistematizar o acompanhamento
e o controle das aplicações;

IX	 - acompanhar a execução física e financeira das ações
programadas e a aplicação, sob qualquer forma, de recursos públicos;

- manter sistemática de acompanhamento, avaliação e
controle de metas, direitos e obrigações p/urianuais, em cOnformidade •
com as normas estabelecidas pelo órgão Central;

XI - promover a elaboração e a realização de programai
destinados a racionalizar a despesa e a aumentar a eficiência da gestãopública;

XII - apreciar a legalidade dos atos de admissão, concessão
de aposentadorias e pensões, para exame e registro do Tribunal de
Contas da União;

XIII - acompanhar a gestão das entidades supervisionadas,
mediante o recebimento sistemático de relatórios, balancetes, balanços
e demonstrativos, em especial aqueles relativos a fluxos financeiros, e
de outras informações necessárias ao apoio à supervisão ministerial; 	 •XIV - coordenar e avaliar os registros contábeis relativos à
gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos pertencentes àestrutura regimental do Ministério;

IV - apurar e avaliar os custos dos projetos e atividades',
de forma a evidenciar os resultados da gestão e 4 alcançar uma
prestação económica dos serviços públicos;

XVI - subsidiar os responsáVeis pela preparação de planos e
orçamentos com informações financeiras e avaliações relativas à gestão
dos órgãos e entidades e dos programas de trabalho;

XVII - colaborar com o órgão Central nas atividades de
controle das operações de crédito, contratadas direta ou indiretamente
peld Tesouro Nacional, bem como das responsabilidades, assumidas-- por
avais e outras garantias;	 •

XVII/ - manter registro dos valores mobiliários da .União .e•
fiscalizar o regular recolhimento dos rendimentos auferidos à Conta do
Tesouro Nacional;

100 - executar as atividades de auditoria contábil é as de
programas, nos órgãos da Administração Direta, nas entidades da
Administração Indireta, nas fundações instituídas pelo Poder Público

• Art 2.
estibtaire:
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Federal e nas organizações, em geral, de personalidade jurídica de
direito privado, sujeitas a controle segundo a legislação especifica,
e, bem assim, em cada beneficiário de transferência à conta do
Orçamento da União;

XX - verificar e certificar as contas dos responsáveis pela
aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos, e de todo
aquele que der causa à perda, subtração ou estrago de valores, bens e
materiais de propriedade ou responsabilidade da União;

XXI orientar normativamente, coordenar, acompanhar e
avaliar ás atividades das unidades de auditoria interna das entidades
vinculadas ao Ministério;

XXII - acompanhar e avaliar as auditorias realizadas por
firmas ou empresas privadas que as entidades vinculadas ao Ministério
forem autorizadas a contratar, excetuadas as de que trata o 5 3 0 , do
artigo 177, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

XXIII , - propor ao Ministro de Estado a indicação de
representante da Secretaria de Controle Interno no Conselho Fiscal ou
órgão de controle equivalente das entidades vinculadas ao Ministério,
obedecido o disposto no artigo 162, da Lei n . 6.404, de 15 de dezembro
de 1976; •

XXIV - acompanhar e orientar' as atividades dos Conselhos
Fiscais ou órgãos de controle equivalente das entidades vinculadas ao
Ministério;

XXV - propor ao órgão Centra/ do Sistema o exame de matéria
suscetível de sistematização e padronização, visando a uniformidade de
procedimentos;

XXVI - organizar e manter atualizado o cadastro dos
responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos, assim como dos
órgãos e entidades a serem auditados, relacionando-os para o órgão
Central do Sistema e o Tribunal de Contas da União; e

XXVII - colaborar com o órgão Central visando o funcionamento
integrado e coordenado do Sistema de Controle Interno.

Das Unidades 	 lganizacionais

' Art. 8. À Coordenação-Geral de Acompanhamento, Avaliação e
Orientação compete planejar, coordenar, acompanhar e organizar a
execução dos planos, programas e dó Orçamento da União, inclusive
quanto ao aspectó , físico dos órgãos e das entidades vinculadas,
apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal, concessão de
aposentadorias e.nensões; bem come avaliar co resultados alcançados
Pelos administradores em face dos objetivos finados, além de orientar
os gestores, com vistas à eficiência,, à eficácia e à efetividade da
gestão.

Art. 9 . À Divisão de Acompanhamento, Avaliação e Orientação da
Administração Direta compete:

• - acompanhar, avaliar e orientar a gestão orçamentária,
financeira e , patrimonial dos órgãos pertencentes à estrutura regimental
com vistas à aplicação regular e à utilização racional dos recursos e
bens públicos;

II - acompanhar e avaliar o desempenho da execução física e
finanoeira de programas, projetos e atividades, de forma a evidenciar o
cumprimento das metas fixadas, bem assim' asaplicações, sob qualquer
forma, de recursos públicos;

III - examinar e emitir parecer sobre as propostas de
crédito adicional e de alterações do detalhamento da despesa dos órgãos
pertencentes à estrutura regimental;

IV -avaliar os custos dos projetes e atividades, de forma
a evidenciar ca resultados da gestão e alcançar uma prestação económica
dos serviços públicos;

• V	 - manter e organizar o cadastro dos órgãos pertencentes

à estrutura regimental, bem como dos programas de trabalho, projetos e
atividades a serem acompanhados;

VI - propor a realização de auditorias ou , inspeções
especiais nos órgãos pertencentes ã estrutura regimental, quando as
evidências ou os elementos analisados o aconselharem;

VII - propor a sistematização, padronização e simplificação
de normas e procedimentos operacionais de interesse comum do Ministério
e do Sistema de Controle Interno;

VIII - analisar e propor a divulgação de normas aplicáveis à
Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria;

IX	 - promover a elaboração de programas destinados a
racionalizar a despesa e a aumentar a eficiência da gestão pública;

X	 - opinar sobre questões relativas à interpretação de
normas e de quaisquer outros assuntos, relativos à sua competência;

XI - fornecer, quando solicitado, elementos e subsidies
para a elaboração das propostas de fixação de limites de dispêndios, de
reconhecimento da prioridade do empreendimento, projeto ou programa
especifico; da destinação da operação de crédito e da capacidade de
endividamento e pagamento ou disponibilidade orçamentária do
interessado, para fins de contratação ou renovação de operações de
crédito externas ou internas, inclusive operações de arrendamento
mercantil e obtenção da concessão de garantias a essas operações co
nome da União;
• XII - acompanhar a gestão; dos órgãos pertecentes à estrutura
regimental, mediante o recebimento sistemático de informações e das
análises financeiras elaboradas pela Coordenação-Geral de Controle
Financeiro; e

XIII - elaborar relatórios sobre a gestão
econômico-financeira dos órgãos pertencentes à estrutura regimental,
propondo medidas corretivas no caso de previsão ou constatação de
situações anormais.

Art. 10. A Divisão de Acompanhamento, Avaliação e Orientação
da Administração. Indireta compete:

• - acompanhar, avaliar e orientar a gestão orçamentária,
financeira e patrimonial das entidades vinculadas, com vistas à
...T/icação regular e à utilização. recional , dós r,sFmfs,os e bens públicos;

II - acompanhar e avaliar o desempenho da execução física e
financeira de programas, projetos e atividades, de forma a evidenciar o
cumprimento das metas fixadas;

III - examinar e emitir parecer sobre as propostas de
crédito adicional e de alteração do detalhamento da despesa das
entidades vinculadas;

IV - propor a realização de auditorias ou • inspeções
especiais nas entidades vinculadas, quando as evidências ou os
elementos analisados o aconselharem;

3 - avaliar os custos dos projetos e atividades, de forma
a evidenciar os resultados da gestão e alcançar uma prestação econômica
dos serviços público.;

VI - organizar e manter o cadastro das entidades
vinculadas, bem como dos programas de trabalho, projetos e atividades A
serem acompanhados;

VII - analisar e propor e divulgação das, normas aplicáveis à
Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria;

VIII - propor a elaboração de programas destinados a

racionalizar a despesa e a aumentar a eficiência da Igestão pública;

	

IX	 - acompanhar a gestão das entidades vinculadas, mediante
o recebimento sistemático de informações e das análises financeiras
elaboradas pela Coordenação-Geral de Controle Financeiro;

- acompanhar e orientar as atividades dos representantes
da Secretaria nos Conselhos Fiscais ou órgãos de fiscalização
equivalentes das entidades vinculadas;

XI - elaborar relatório. sobre a gestão •
econômico-financeira das entidades vinculadas, propondo :medidas
corretivas no caso de previsão ou constatação de situações anormais;

XII - organizar e manter atualizado o cadastro dos
integrante. do. Conselhos Fiscais ou órgãos de fiscalização
equivalentes das entidade. vinculadas;

XIII - opinar sobre questões relativas à interpretação de
normas e de quaisquer outros assuntos, relativos à sua competência; e

XIV - fornecer, quando solicitado, elementos e subsídios
para a elaboração das propostas de fixação de limites de dispêndios, de
reconhecimento de prioridade do. empreendimento, projeto ou programa
especifico, da destinação da operação de crédito e da capacidade da
endividamento e pagamento ou disponibilidade orçamentária do
interessado, para fins de contratação ou renovação de operações de
crédito externas ou internas, inclusive operações de arrendamento
mercantil e obtenção da concessão de garantias a essas operações im
:ume da União ou das entidades vinculadas.

Art. 11. A Divisão de Acompanhamento da Admissão de Pessoal,
Aposentadorias e Pensões, compete:

- apreciar a legalidade dos atos de admissão e de
concessão de aposentadorias e pensões, bem custo os casos de alterações
de concessões iniciais, para exame e registro do Tribunal de Contas da
União;

II - propor diligências, quando da verificação de quaisquer
irregularidades ou impropriedades, visando adequar os atos ia legislação
e à jurisprudência emanadas do Tribunal de Contas da União;

III - acompanhar, através do Diário .Oficial, os registros
dos referidos atos pelo Tribunal de Contàs da União;

	

IV	 - atender às diligências efetuadas pelo Tribunal de
Contas. da União;

3 - comunicar ao Tribunal de Contas da União qualquer
irregularidade detectada, inclusive quanto ao não cumprimento dos
prazos estabelecidos;

VI - comunicar ao Tribunal de. Contas da União o
desligamento de servidores, a qualquer titulo, para fins de baixa do
respectivo registro;

VII - encaminhar ao Tribunal de Contas da União relação agis
autoridades administrativas responsáveis pelos atos de admissão de
pessoal e de concessão de aposentadorias e pensões dos órgãos
pertencentes à estrutura regimental e das entidades vinculadas,
comunicando as alterações de caráter permanente;

VIII - orientar os órgãos e entidades do Ministério sobre os
procedimentos necessários ao melhor entendimento e cumprimento das
diretrizes e normas emanadas do Tribunal de Contas da União; e

IX - propor a realizaçãõ de auditorias ou inspeções
especiais nos órgãos e entidades do Ministério, quando as evidencias ou
os elementos analisados o aconselharem. p,

Art. 12. A Coordenaçao ,Geral de Controle Financeiro compete
planejar, coordenar e controlar a execução contábil e financeira dos
recursos alocados aos órgãos pertencentes à estrutura regimental e às
entidades vinculadas, inclusive fundos e programas especiais, analisar
as variações patrimoniais decorrentes ou não da execução orçamentária,
verificar a exata observância dos limites de saques fixados e, ainda,
analisar o desempenho financeiro e a composição dos custos de execução
dos programas de trabalho e dos serviços prestados co contratados pelos
Órgãos pertencentes à estrutura regimental e entidades vinculadas.

Art. 13. À Divisão de Controle Financeiro da Administração
Direta compete:

- elaborar relatórios analíticos sobre o desempenho e a
situação econômico-financeira, contábil e patrimonial dos órgãos
pertencentes à estrutura regimental, bem como dos fundos e programas
especiais;

II - propor a realização de auditorias ou inspeções
especiais nos órgãos pertencentes à estrutura regimental, quando as
evidências ou os elementos analisados ó aconselharem;

III - conferir e analisar as contas, balanceies, balanços e
demonstrativos contábeis dos órgãos .pertencentes à estrutura
regimental, dos fundos! e programas especiais, propondo medidas
oportunas ao saneamento de posições ou situações anormais, ociosas ou
passíveis de aperfeiçoamento;

IV - verificar e analisar a execução orçamentário-
-financeira, propondo, quando for o caso, a correção das falha.
encontradas;

3 - acompanhar a execução da programação financeira
setorial e verificar a exata observância dos limites de saques fixados
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VI - examinar e emitir parecer sobre o• propostas dereformulação do cronogranz setorial de desembolso, bem com sobre
alterações de limitou de sapo.;

VII - efetuar análises e elaborar demonstrativo. Sobre a
execução financeira dos recursos alotado. aos área°a de forma a
evidenciar o cuaprimento dos cronogremas aprovados;

VIII - fornecer & Coordenação-Geral de Acompanhamento,
Avaliado • Orientação, tono Subsidio, os custos doo programas,
projetos • etividados desenvolvidos, bem como relatórios analíticos
sobre o desempenho • a situação económico-financeira, contibll e
patrimonial do. ondos, fundos e programam especial.;

IX	 - controlar a realitação da despesa com pessoal civil
doa õrgios portencente, à estrutura regimental;

- estabelecer .1.to.itica de controle de euprieento de
fundos, coo vistas • avaliar a obsorvancie do caráter de
•xcepcionalidado na realização do despesa. por essa modalidade;

XI - apresentar supotõe. e colaborar no st.tematirado,
padronização • simplificáçáo de norma. e procedimentos operacionais de
interesse* coute dos orgias do Ministério • do Sistema de Controle
Intorno;

XII - oferecer sugestões coe vistas à permanente atumitzgio
do Plano de Contas Delco da Minini.tração 'odorais

XIII - propor diligências no mentido d. bloquear os saque. de
Meteram; financeiros destinados • projetos • atividades, Sempre g.. se
Constatar evidencie de irregularidade, ou prejuizos irreparávels na
gentio doe recurso. públicos, ou quando, delidondament. • men motivo
aceitarei, • unidade gestora deixar de prestar informações oportuna.;

XIV - organizar • mentor sistomitice de acompanhamento e
controlo da ~cudo dos contrato, firmados potro órgão. pertencente.
~ trotara; regimental;

XV	 - analisar •• aplicações financeira, feitas à conto de
fundoe e programas especiais;

XVI - *manear a. ~penas inscritas no conte 'Mestos a
Pager.1

XVII - acompanhar as atividade* relacionada. A operação do
g istems Integrado de adminiletraçao Financeira - 6IAFI, junto aos órgãoa
integrante* da eatrutura regle•ntal;

XVIII - mentor g iuteoitice do acompanhamento • controle de
distritos e obrigado* plurianuots; •

XIX - mentor eistmatica do controle do património dos
õrgios pertmecontmo di estrutura regimental.

Art. 14. A Divisão de Controle Financeiro da Administração
Indireta e doa necureog Descentralizados compete,

1 - acompanhar e avaliar • gestão financeira, contai:til •
patrimonial das mitidodon aleceladam, elaborando relatório, analíticos
sobre seu deeempentlo;

II - propor • roa/tenção de auditorias ou inspeções
especiais nos ;entidades vinculados, quando as evidencias ou os
elemento' analisado, o aconeelharem;

1/1 - conferir • annlinar és conta., balancete., balanços •
demonstrativog contãnein das ;entidades vinculadas, propondo medidas
°porton= mo eanemoonto de çamiçies ou situações amnistia, ociosa, ou
peugivois de aperfeiçoamento;

IV - acompanhar • avaliar os Plenos do Contas dag entidadee
visou/dos, ene vista. à gua permmonto adequação às diretriz.s
emenda. do õrgao Central;• - efetuar anfliees • elaborar demonstrativo. sobre a
emundo financeira dos ~urna, alotado, às entidadlo vinculada., do
foram • evidenciar o cuoprieento dos cronograme. aprovados;

VI - fornecer 1 Coordenação-Geral de Acompanhamento,
Avaliação • Orientação, como subsidio, o. canto. doa progranss,
projeto. • atividade, desenvolvido., bem coso relatório financeiro,
contibil • patrimonial dag entidade, vinculada•, fundos e programa
espaciais;

VII - orientar • subsidiar os conselheiros fiscais dos
orgia. de fiscalizado equivalontes das entidades vinculada., com
informados • analises financeiras referentes ao desempenho dessas
entidade.;

VIII - amallear es aplicações financeiras teitaz át conta de
fundos, programa, *aportai. • receita. própria.;

IX - eugarir providências visando à regularização de
•gra.timon tonados pelas entidades vinculadas, co. aval do Tesouro
Nacional • não reggatadost• - acompanhar o fluxo de caixa das entidades vinculada.,
com vista. • verificar • compatibálização das despesas efetuada, na
execução do. orçamento., co. o Ingratos° de rocem). próprio. • aporte.
de recursos do Tesouro Nacional e elaborar entudoa e propoeta.,
objetivando o aperfeiçoamento da gestão financeira da. entidades,
vinculado.;

XI	 - propor diligências no sentido de bloquear os saque. de
~untos financeiro., memore que rio constatar evidenciam de
irrogularidadent na gestão do. recur.os públicos, ou quando,
deliberadarante, a entldad. vinculada deixar de prestar informações
oportunas;

XII - examinar • omitir parecer sobre as propostas de
reforoulaçio do cronograeo &Modal de desembolso, bem coro sobre
*tiorga*. de limites de saque;

X11/ - manter sintomática de acompanhamento e controle de
direitos • obrigações pludanuoist

XIV - manter rogi.tro do, valores mobiliários da União e
fincai/liar o regular recolhimento dos rendimentoa auferidos A conta do
~ouro Nacional;

IV - organiser o Juntar oistematica de mcompanheeento •
controle da execução financeira dos contratos firmados pelas entidades
vinculadas;

XVI - integrar co balancetes das entidades vinculadas;
XVII - oconponhar as atividade, relacionadas à operação do

alotam Integrado de Adoinietraçio Financeira - SIAFI, junto às
entidades vinculada.;

XVIII - acompanhar • avaliar o desegonho da execução fieira e
financeira dos programas • cargo dos beneficiário, de tran g feránclas à
conta de reco/go' da União;

XIX - propor à Coordenado-Geral de Acompanhamento,
Avaliação • Orientação a mdstemotisoção, padronizado e simplificado
de nonas, • procedimentos operacionais relativo, ao. inatrumento•
utilizado. pára descontralimaçào de recursos;

XX - •ultoldier os órgão. re.ponsavols pela preparação de
planos • programa., coo avaliações rotativas à detio doe beneficiários
de recurso. descentralizado.;

XXI - acompanhar e controlar a aplicação dos recur.o.
descentralizado., emitindo relatórios dersonmtrativo. das respectivas
utilizado. • propor diligência. no mentido de bloquear ant
transferindo. de recursos a órgãos ou entidade, que se encontrem
insdieplentesi

XXII - manter regletroa cadamtrale de todos a. in.tituido.
públicas • privada. :toe recebam transferência, de recursos à Conta do
Orçamento da União, co. vistes a controlar as obrigações assumida.,
fornecendo gulmIdio. à Coordenação-Geral de Auditoria;

XXII/ - acompanhar e controlar o cadastro de obrigaçõe.,
referente à. operado. de crédito internos • estorna.; •

XXIV - montem ;sistemático de controle do património das
entidades vinculada., bm. como daquele formulo em decorrência da
aplicação do recursos da União, mediante descentralização através de
convênio., acordos ou ajustes firmados.

Art. 15. A Coordenação-Geral do Auditoria Compete planejar e
coordenar as atividades de auditoria contabil, administrativo, de
programo. • do toando • prestação do contos de pastor** doa Orgia;
pertencenum à ;estrutura regimental • do dirigentes dos entidades
vinculadas bom como do cada beneficiário do transferência conta do
Orçamento da União., ainda, daqueles que arrecadares, gerirem ou
guardarem dinheiro., valoro. • tons da União, ou por elos responderem,
ou aqueles que, estipendiado, ou não pelos cofre, público., por aça* ou
oniesio, derem cpma à perda, ;subtração, extravio ou ao estrago de
valores, bens e materiais da União, ou pelos quais sejam responalivole.
em nome desta.

art. 16. A Divisão de Apoio Técnico compete.

z - elaborar • programação anual de auditoria em
consomincia com a diretriz mi eeeeee lal • as normas, padrões e
lllll taçoes amenadaa do Orgilm Central do Sistema;

II . *Abocar ~tudo. e propostas visando o aporf•içoamento
das moramo e procedimento@ de auditoria, objetivando avaliar o
deaampenho dos Orgloa e entidades auditodosi

III orientar, coordenar, acompanhar • avaliar as
atividade* dam unidade. do auditoria interna das maldade* vinculados
ao Ministério, de acordo com as diretrizes *manadas do Órgão Central do
Sintoma;

IV - emitir pronunciam...to sobre • necoasidacha de
contratação de aerviços do auditoria externa por parte dom entidadas
vinculadas;

3 - acoepanhar e avaliar as auditoria. realizadas por
firmas ou empresas privada, que ae entidades vinculadas ao Ministério
foram autorizadas a contratar;

VI - propor providénciaa paro o atendimento, hm como
acompanhar o csaptiamnto das diliOnciao solicitadas pelo Tribunal de
Contas da União e pelo 0r~ Central do Sistema;

VII - ~for registro doe ~leões do Tribunal dê Contam da
União, relacionadas aos processos do tomda o p	 do de contai;

VIII - acompanhar os resultados das apurações de
responsabilidade, verificando o respectivo ****** doente doo projeta°e
causados ao tiriri:H •

IX - orgenisar • mentor atualizado o cadastro doo
rmiponsivol. por dinheiro. valoro, e bens público. do. órgãos •
entidade, a aaaaa ouditaldo;.

Art. 17. A Divisão de Auditoria da Administração Direta
COOpetet

- executar a atividade de auditoria contábil,
administrativa e operacional, • a de programes nos órdo., fundos e
programam especiais;

II - verificar e certificar as contas dos cupons/nota pela
aplicação, utilisação ou guarda de bens e valores público., • de todo
aquele que, por ação ou omiseio, der causa à perda, nubtração ou ao
estrago do valore., bens e ;materiale de propriedade ou responsabilidade
da União;

III - examinar co atos de gestão, ot aaaaa das auditoria. do
tomada de contas, com o propósito de certificar a exatidão • •
regularidada das contas e de comprovar • eficiência e a eficácia na
aplicação dos recurso. públicos:

IV - verificar a consistindo e a segurança doe
in.trueentos • sistemas de guarda, conservado e controle do. bens •
dos valore. da União ou daqueles pelos quaia esta seja responoável;

3 - adotar providencias que se tornerem indispensáveis
para resguardar o !niers:ase público e a probidade na aplicação do
dinhoiro e no uso doa bens públicos, no caso de constatação de
irregularidade;

V/ - auditor a execução dos planos e prutgamae. PrOi•COS •
atividade., avaliando o desempenho dos gestores dos órgãos pertencente.
à estruturo regimental quanto ao cumprimento da. politica, e diretriz..
traçados;

VII - realizar e. auditoria' d.. tomadas de contas anuais •
dan tomadas de contas *oporia'. nos órgãos pertoncentes à estrutura
regimental, fundos • programas especiais, bem como dos regonsivoi. por
bens, valores, arrecadações e contribuições fiscais e parafiscal.,
certificando o. resultados apurados;

VIII - propor a instaurado de inquérito administrativo
quando os relatórios de auditoria revelarem altuagõe. ~roais nos
contam meditado.;

IX - fiscalizar e avaliar o cumprimento, por porte doa
Orgloa pertencentes à estrutura regieontal, das diretrizes, sore.* •
oriontaçõe. exaltada. do órdo Central do Sistema, bem coso dos planos •
prova.** de governo relativo. ao respectivo ge.empenho
econfmico-financoiro, para Informado tempestivo ao Orgio Central • ao
~toiro, da. discrepandos verificada.; e

•
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X - examinar a execução de contratos, e quaisquer outros
instrumentos e atos que determinem o surgimento e a extinção de
direitos e obrigações.

Art. 18. A Divisão de Auditoria da Administração Indireta e
doe Recursos Descentralizados compete:

I - fornecer subsidtçs e prestar orientação técnica às
unidades de auditoria interna das entidades vinculadas e fiscalizar a
execução do Plano de Trabalho Anual;

II - verificar a consistência e a segurança dos
instrumentos e sistemas de guarda, conservação e controle dos bens e
dos valores da União ou daqueles pelos quais esta seja responsável;

III - propor providências que se tornarem indispensáveis
para resguardar o interesse público e a probidade na aplicação do
dinheiro e no uso dos bens públicos, no caso de constatação de
irregularidades;

IV - propor instauração de Inquérito administrativo quando
se relatórios de auditoria revelarem situações anormais nas contas
auditadas;

V	 - executar a atividade de auditoria	 contábil,
administrativa, operacional e a de programas nas entidades vinculadas;

VI - verificar e certificar as contas dos responsáveis pela
aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos, e de todo
aquele que, por ação ou omissão, der causa à perda, subtração ou ao
eetrago de valores, bens e materiais de propriedade ou responsabilidade
da União;

VII - examinar os atos de gestão, com o propósito de
certificar a exatidão e a regularidade das Contas e de comprovar a
eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos;

VIII - examinar a execução de contratos, convénios, acordos,
ajustes e quaisquer outros instrumentos e atos que determinem o
aurgimento e a extinção de direitos e obrigações;

IX - analisar e avaliar os procedimentos contábeis e os
controles internos adotados pelas entidades vinculadas, com vistas a
garantir a qualidade dos serviços contábeis e a eficácia dos controles;

X - fiscalizar o cumprimento, por parte das entidades
vinculadas, das diretrizes, normas e orientações emanadas do órgão
Central, bem como dos planos e programas de governo relativos ao

crespectivo desempenho económico-financeiro dessas entidades; "
XI - Lisos/irar, com base em subsidies. da 'Coordenação-Geral

de Controle Financeiro, e apliéeção dos rociara°s descentralizados às
entidades de direito privado sujeitas a controle regular, segundo
legisleçio especifica, bem como aqueles derivados de contribuiçôea para
fins sociais; e

XXI - acompanhar e avaliar a utilização, a conservação e a
destinação dos bens patrisioniais das entidades vinculadas.

Art. , 19.. A Divisão de Apoio Operacional compete:

• - executar as tarefas de transcrição e conferênCia de
dados dos documentos remetidos pelos lin:Aries, bem como o
processamento, tendo coro atividade Intermediária o controle da
qualidade dos dados processados;

II	 estabelecer e observar o cumprimento dos esquemas de
.back-up . • manutenção doi arquivos;

III - solicitai manutenção preventiva e/ou corretiva dos
equipamentos de processamento de dedos;

IV	 - prever, requisitar e controlar os 	 setoriais
necessários ao desenvolvimento dos serviços;

3 - promover a racionalização dos procedimentos
operacionais e administrativos da Secretaria, observando orientação
determinada pelo órgão Central;

VI - elaborar o Plano Anual de Aplicação de Informática no
Ambito da Secretaria, de acordo com às normas e orientações da
Secretaria de Administração Geral do Ministério;

VII - elaborar e manter atualizada a documentação dos
sistemas;

VIII - avaliar o desempenho dos sistemas em operação; e
IX	 - zelar pela manutenção dos sistemas desenvolvidos e

imp/antados na Secretaria.

Art. 20. Ao Serviço de Apoio Administrativo compete:

• - registrar e controlar as alterações da força de
trabalho e as informações relativas à freqüência, férias, localização,
movieentação e designação de servidores;

II - identificar necessidades e propor treinamento,
capacitação e especialização profissional para a elaboração do Plano
Anual de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria;

III	 - elaborar planos, programas e projetos sobre as
atividades desenvolvidas;

IV	 - elaborar a proposta orçamentária e providenciar a
obtenção de créditos adicionais;

3 - preparar e submeter ao Secretário de Controle Interno
os atos pertinentes à gestão orçamentário-finan ,.., -- à conta dos
recursos &locados à Secretaria, relativos à concessão de diárias,
fornecimento de passagens e suprimento de fundos;

VI	 - receber, registrar e expedir a documentação da
Secretaria de Controle Interno;

VII - requisitar, receber e distribuir o material de
expediente necessário ao funcionamento da Secretaria;

VIII - zelar pela guarda e manutenção do material permanente,
providenciando sua recuperação ou substituição, se necessário;

IX	 - controlar a execução,das atividades de portaria, copa

vigi/à:leia, conservação e limpeza das dependências da Secretaria;

	

" X	 - executar os serviços de reprografia da Secretaria;

	

XI	 - organizar e manter coleção de publicações e
periódicos, bem como os livros técnicos de estudo e pesquisa; e

	

XII	 - providenciar e controlar a publicação de atos oficiais
da Secretaria.

- planejar, coordenar e orientar a execução das
atividades do órgão;

II	 - assistir ao Ministro de Estado nos assuntos
relacionados às atividades da Secretaria;

III - zelar pelo cumprimento das normas legais que regem a
administração contábil, patrimonial e operacional, bem como dirimir
dúvidas quanto à sua interpretação e aplicação;

IV - submeter à apreciação do Ministro propostas de medidas.
a serem observadas pelos órgãos integrantes da estrutura regimental e
entidades vinculadas, visando a sua conformidade com as normas de
administração financeira, contabilidade e auditoria;

V - adotar providências com vistas derreta e oportuna
apresentação ao Ministro, ao órgão Centra/ e ao Tribunal de Contas da
União, das contas, balancetes, balanços, demonstrativos e informações
sobre atos de gestão orçamentário-financeira e patrimonial da
Secretaria e dos demais órgãos e entidades vinculadas;

VI - apresentar ao Ministro, nos Prazos legais, os
processos de tomada e prestação de contas dos responsáveis e gestores
de bens e valores públicos e, no caso de irregularidade, deter-Minar as
providênciaa que se tornarem indispensáveis para resguardar o interesse
público e a probidade na aplicação do dinheiro ou na utilização dos
bens públicos, dando ciência dos fatos ao órgão Central e ao Tribunal
de Conta. da União;

VII - convocar servidores dos órgãos integrantes da
estrutura regimental e das entidades vinculadas, bem come responsáveis
pela gestão de recursos descentralizados, para prestarem
esclarecimentoo sobre ocorrências relacionadas com as atividades da
área de competência da Secretaria;

VIII - comunicar, às autoridades competentes, os resultados
apurados nas auditorias realizadas nos órgãos e nas entidades
vinculadas, bem como nos beneficiários de recursos descentralizados,
enviando cópia dos relatórios ao respectivo órgão de Contabilidade
Analítica;

IX	 - determinar providências para o atendimento tempestivo
das diligências;

X - apresentar ao Ministro e ao órgão Central .relatórios
sobre o desempenho administrativo e operacional doe órgãos 'e das
entidades vinculadas;

XI - propor, ao exame do órgão Central, matéria suscetiVel
de sistematização e padronização, visando à Uniformidade de
procedimentos e à racionalização da execução da, despesa pública;

XII - estabelecer prazo para os 'dirigentes dos órgãos, p.

entidades vinculadas prestarem isIormaçóes, e aoluclonarem di -problemas
levantados peias unidades da, Secretária;

XIII - propor ao Ministro Os. nomes ,dos repreeentantee da
Secretaria non Conselhos FiaCailf ou órgãos de fiscalização
equivalentes, das entidadei vinculada.;

XIV - propor ao 'Ministro de Estado.* designação e .a disPensa,
de titulares e substitutos de Cargos aí Comii.ão e reações "de
Confiança;

XV	 - aprovar os planos e programas de trabalho, bem nono
encaminhar as respectivas proposta. orçamentárias;

XVI - praticar os atoe de glutão orçamentaria e financeira à
conta dos recursos alocados ã Secretaria, relativos à Concessão dó
diárias e suprimento de fundos, bem como fornecimento de passagens;

' XVII - determinar auditorias nos órgãos e nas entidades
vinculadas, bem assim nos roce... descentralizados para entidades
públicas e privadas;

- requisitar documentos dos órgão. integrantes da
estrutura regimental e das entidades vinculadas, bem como solicitar
informações necessárias ao desempenho das atividades de competência da
Secretaria; e

XIX - praticar os demais atos necessários à consecução das
finalidades da Secretaria.

Art, 22. Aos Coordenadoree-Gerais incumbe:

• - coordenar, organizar e orientar as atividades da
respectiva Coordenação-Geral;

II	 - assistir ao Secretário de Controle Interno nos
assuntos afetos à área de competência da respectiva Coordenaçào,Geral;

III - emitir opinião sobre os assuntos atinentes à sua área
de competência;

IV	 - submeter ao Secretário de Controle Interno o plano de
trabalho da respectiva Coordenação-Geral;

3 - apresentar ao Secretário de Controle Interno relatório
das atividades desenvolvidas pelas unidades organizacionais sob sua
direção;

VI	 - fornecer dados para a elaboração da proposta
orçamentária e financeira da Secretaria;

VII - responder pela exatidão das informações prestadas •
pelo desempenho do setor sob sua responsabilidade; e

VIII - praticar os demais atos necessários à consecução das
finalidades da respectiva .Coordenação-Geral.

Art. 23. Aos Chefes de Divisão incumbe:

• - coordenar, controlar, supervisionar e avaliar as
atividades das respectivas Divisões;

II	 - apresentar planos e programas de trabalho;
III - fornecer informações referentes à área de coepetência

das respectivas Divisões, que subsidiem o desenvolvimento dos trabalhos
e a elaboração dos relatórios necessários;

IV	 - propor medidas que visem it racionalização dos
trabalhos afeto. à Divisão;

3 - diligenciar co sentido da correta	 instrução
processual, referente aos assuntos de sua áraa , de, compétênc, ial e,

CAPITULO IV
ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

Art. 21. Ao Secretário de Controle Interno incumbe:
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?g, Estado mie 5%0 paple
residente

	  -(Processo n?..(490.45859/.9â.);

delmielipr dr' -NNIF -Wr 	 ,— W 	 nnn•—

VId. 
respectiva

a tos necessários à consecução das	 de 1952 	 filharie M	 Augusto  Marti	 dg Zolina Amelia rei,..eana
finalidades 	  residente

.119..ENtalts..de„54.- o..P.asslo 	  (Processo C-B94n7.93/9.3J;Art. 24. Ao Chefe de Serviço incumbe:

- orientar, controlar,	 distribuir e executbr as
atividades da respectiva unidade;

II	 - fornecer elementos que subsidiem a elaboração do
programa de trabalho e dos relatórios necessários;

III	 - propor medidas que visem à racionalização dos
trabalhos afetos A unidade; e

IV	 - executar outras atividades que lhes forem atribuídas.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 25. A Secretaria de Controle Interno sujeitar-se-á
orientação normativa, supervisão técnica e fiscalização especifica do
órgão Centra/ do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo de sua subordinação administrativa ao Ministro de Estado.

Art. 26. A Secretaria prestará orientação, assistência e apoio
às unidades orçamentárias e administrativas gestoras, na aplicação de
recursos públicos, com vistas a obter o máximo rendimento dos mesmos.

Art. 27. Fica o Secretário de Controle Interno autorizado a
viajar, em objeto de serviço, por todo o Território Nacional.

Art. 28. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação
do presente Regimento Interno serão solucionados pelo Secretário de
Controle Interno.

PORTARIAS DE 2 DE MARÇO DE 1994

O MINISTRO DA JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe confere o art. 8?
do Decreto n? 70.498, de 18 de abril de 1972. resolve:

99 96- Reconhecer aos portugueses abaixo nomeado. a igualdade de direitos e abri'
Rações civis e o gozo de direitos políticos, no Brasil, nos termos dos arts. 2?, 3? e 5?
do mencionado Decreto, • fim de que possam gozar dos direitos outorgados na Cimats-
tuição, na Convenção que instituiu o Estatüto da Igualdade e nas Leis do País;

.M.44/110.410XA.X111.1.EXRA 	 ./407.0.624  ) 	natural
de Pçibal/ppççugo3 	 99.9idp a ..99..0.t.OnemPs.9.....
9 1943 	 fllhçt,de..Jpeg) teixdxft_e_de Piedade 66..)16.t6

ANTONIO MANUEL,FONSECA RIBEIRO  puta 11242493-11) 	 natural
de Sabuoal/Portugal . - 	 metida a  05 de março 
'38.59.43 	  ffihR.de Joaquim Fonseca da Coata  g de.josega 6J,Mdre
	 reljdente
PR  Ee5.49-44.59R.9AR1P	  (Processo nt,  6000-16408/931.

.AW4879P.X04.RXWM.99111158..044841214456() 	 natural
44..,40~(~~7. 	 nisdidn a .05...det .Mdi 	
df /957	 - lute) de .hntenia	 Al.mx4e 09MPP dP Uef.ee ge Rant+ 	
	  residente
	  (Prece.° n?..00.04n1,5261/.92.);

PROUL,RIPORTAWAHAMÁRU-N3031356,4) 	  natural
On Funchal/Portugal 	 nascida.  03 de marçq 
46..1956 	  filho. de .Annelmw.f.igneidi_Chemee le_de..Xele t'ne, Figueira 
Ç.h4vRe "	 residente
no Estado dg São Pgglq 	 (Processo n?..89.0Pn9,3AW93.);

49449.PAATM46. - Q*-(M4A.9R53439-11) 	 natural
de Calheta/Portugal 	 naseidR. a .A6..44..XtVerRire-.
.44 1928	   ffihR.de	 6ÁIv6..A6..6..4e.herte..de.RxdXee.ãnz6im..

residente
na Ratado. 	  (Processa n' 600(3364Q9/.92(.

residente
na..P0ftamht..gtaaamle	  (praessee2..agaqn1~.9.?. .... );

immarm98s599sApA (REE 4130376-F) 	 natural
%p nna4114EREt9g 5 	 naldd9..  15 de-  junho 
Olg  p956 	 ru.e.de  fito Liais Jose Lotus/ida e de Pilar P..es 
	  residente
no Estado de Sao Paulo 	 (Processo n4 ....43297.87.52/99  ).

N9 97- Reconhecer aoa portugueses abaixo nomeados e igualdade de direitos e obri;
gaçoes.civis e o gozo de direitos politicos. no Brasil, nos termos dos orts. 2?, 3? e 5?
do mencionado Decreto, a fim de que possam gozar dos direitos outorgados na Consti;
tuição, na Convenção que instituiu o Estatuto da Igualdade e nas Leis do Pais:

AEOA 1451198	 8714980  (ME 11513764-4 ) 	, natural
de Alfaod.g6.04 I4/P.9XXR041 	  nascidrt a al de. ON5,1

mom SOARES  CORREIA .DOS.SAMTOS (EMESI8Sn5r3)	  natural
de Aveiro/Portugal 	 naecide a 39 de f4vgneir 	
04	 ., Mede Manuel Sçeçog Correi  dos Sa9t9P-R . Ag-M4rAn.A.MOite 	
cor./J.4.AP RAD119	  residente
.ng.. gRiqtlp de  Rte ae aaesaxe	  (Processe n. 946G l5597/,93.(;

MIRIM DA NATIVIDADE POUSA DA Geme (mm9_9(966692,6) . 	 natural.
de Vinheig/Portugal 	 nascide a. 	 30 d. Marc()

ffike.de -9ng4ATO-9e905,.99n99  . de seria Eite 
	  residente
no E.3a44 . AR $Ãe Ppgle	  (Processo n?..B050.721195/5.3..);

,5u59 CARLOS BARDSSA DE OLIVEIRA (REE.V137.30.5,A) 	  natural
de Fafe/Portugal 	 nascid9. a , 22 de fevereiro 
de  MO	  filhe	 hlhee9 Reddeeee gl,teo.xer de,yAedege  Battesa 
olayeane. 	 	 	  residente
.A9-22t4gR.A2 6JR Rekge 	  11%cm° WA5P519945/9A.J;

.MAN5,ALAT8WAR0UA-Ut3inir.43257/,11 	 	 	  natural
AP-MOntalegre/Rert tigal	 nascklma 	 IS AP ont4ler0 
.6ft.,19Aft 	  ffi.Rhde  homi.~6ARome_de  Rosa Dias 
	  residente
J/e.Satedmxie.Sio .PelUle 	 '	 (Processo il66967:6?	 ?.1/8R...):

MARTA.WWW).6..~6.MUJAMAJWWWWORÁRMAK.W.7349.5.-0) 	   , natund
Ag São Tome e Principe/Portugal 	 namidaa ....9.7.... 46.... eaR~.....
212 1954 -	 filh.ede  Nansel q232-42...22424.2iAtAX.M-2-g2.. ~IA. PalkaPa
ske...4.4.4,VA.X4X,r.eirA  Ner.r.th	   remkkaM
no Estado 49 049 Grude do sul , 	 (Pnmemone .... D444z4P4W92..);

muge, pfflATA  DOS SANTOS COBTA /OVRENÇO(esm.vo.52.345 -7) 	 natural
de Vi2emibm4mse4,	 earcidn.a 	 	 sls...42.0hR...

filh.A de 2.97.V1949..~..S-FM.SS.M24ne dos Sant9e 
	  Buiderite
co Estado de Sao Paulo 	 (Processo n1 	

NO 98- Reconhecer nos portugueses abaixo nomeados a igualdade de direitos e obri.
gatões civis e o gozo de direitos politfcos, no Brasil, nos termos dos arte. 2?, 3? e 6?
do mencionado Decreto, afim de que possam gozar dos direitos outorgados ria Consti.
tuicam na Convenção que instituiu o Estatuto-da Igualdade e-nes Leis do Pais:

JOSÉ ANTONIO MARTINS GARCIA DA SILVA (ARE 11602367-1) 	 natural.
de Lisboa/Portugal 	 nascido • 	 PI 44 31517,9,.

.. , (fin.!? de Antonio Guimarães Andrade dg Silvá e de kezna84.4....
Meei' a dos Santos Garçta da Silva 	 residente

	  (Processo(Processo n? ...8409r.1,1894/.9.9);

...1~.AdfrOMMAIMIRMI.AUW-014PA.MR5.62Q91-30 	  natural
.04..W,SeWPOrtR941 	  naecide^a	 P2-de...ehrl.1-
.d6..1922 	 filhAde .J.Ref..6.Redee..49.54Ame.30,ree..e.Akadhee...NR~Áro....
.P.dençe..a6.64"..645ne	  residente
.no..Estetd0.49..Rie.de..JAneire 	  (Processo n?.-~n1.1fiXIMI;

-448*.M/X8.8145440-8800X8.U88.1444.0449.7X) 	  natural
.	 4999 19	 	  nascido. a ....21.ele...Agnate-
_OR ),929 	 ffihstde .pemélip Merde.m de.6fiR4,de çAndRi as Nevele 

	  reeidente
no Estado do 059 de Janeiro 	 (Processo n?.846911626/93.J;

..00.11X6644..P.MMV6  E moVRA MANAÀRNR.NPR003n,k) 	  natural
de Nova Lisboa/Angola 	 naseidP a ..53.4n..aRgedixR....
de 19 70 	 filkede ~cago  Roteio Veiga g de mede wee Candida da 
Silva e Moura Veiga 	 residente

.nn.,Enkedu.Aq-Ctinna.Penaia 	  (Processo n?..g394rA53a5.A;

.868884 . .6459669.999Ç94996,(RNE 69995379) 	 natural
de Braga/Portugal 	 nascido, e ....29:-Oe...Agea4e-

.49 59.36	 , filh.o de .JoSo..8020509..39nçal,VAN..9.de.Ann.Alzirsi..MeChrig0 	
	  residente
no. £stado,donào.de_Janei 	  (Processo .. t34§9n1A§2121);

MARIA DA GRAÇA DOMINGOES Afivw(ENNAKMAtt,p) 	  natural
.fift_IcahitRatnualm 	  immidea	 ... ste..netemhm..
.410..197.1 	  filh..q de  Ranue5.Je9.094 .. Ped,n88.A7,209..6..(10  Paria 9944..4.99587:
.9RRP AlMaft 	  residente
no P6th6RAR Reuna 	  (Procemone63.6.67.3,7.9.1/97 	 );

RICARDO VELOS° DA VEIGA ELIAs BAPTISTA (REE E41,9469-2) 	 natural
Aft..tmenda/Ammla 	  nmeide.a..1.6....0MARRarair9
44 19.73. 	  filhade .... Y.i.P.tRX.312222.1-2.1422-.2~4-2-22-MANÁAAA.gX224

"RIA ADELTP, MUNANREBÁRME-1053338-X)	 si
d g.JIMAP/RONtliánX 	  nascid.e. • -R/ de..Jana/.xncr
dft..1249 	  filha. de ...ManneLferaengee.e.awliezie_da..filelçae

•




