
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05292022071800083

83

Nº 134, segunda-feira, 18 de julho de 2022ISSN 1677-7050Seção 2

g) Tramitar no sistema de protocolo os documentos despachados pelo
Presidente, aos setores competentes;

h) Dar tratamento aos assuntos da Presidência, que são de natureza
confidencial/reservada;

i) Receber e triar toda documentação recebida no Gabinete;
j) Analisar os expedientes, verificando se estes contêm as informações

necessárias para a apreciação da Presidência;
l) Cobrar informações dos Líderes dos Setores e Assessores;
m) Atender as solicitações da Diretoria e dos Conselheiros;
n) Despachar com o Presidente do CRMV-RO;
o) Manter sob controle e guarda, documentação exclusiva da Presidência;
p) Receber os relatórios fornecidos pelos setores, analisá-los e dando o

encaminhamento respectivos;
q) Revisar e encaminhar os atos administrativos e normativos da Presidência e

Diretoria Executiva;
r) Coordenar e distribuir tarefas de interesse da Presidência e da Diretoria;
s) Deliberar as solicitações dos funcionários do CRMV-RO;
t) Atuar como preposto do Presidente nos documentos internos do CRMV-

RO;
u) Acompanhar o Presidente do CRMV-RO, e quando houver necessidade de

deslocamento para fora do município da sede do CRMV-RO, do Estado de Rondônia e para
outro País, fará jus ao pagamento de diárias de acordo com as normas internas do CRMV-
RO;

v) Zelar pelo bom nome da Instituição, dirigentes e conselheiros;
x) Outras atividades que se fizerem necessárias referentes a área de

atuação.
Art. 3º A remuneração mensal será de R$ 3.162,00 (dois mil e setecentos e

cinquenta reais), e com benefícios de auxilio transporte e ticket alimentação, sem
obrigatoriedade de ponto.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições
em contrário.

Gabinete da Presidência, em Porto Velho/RO ao primeiro dia do mês de julho
de dois mil e vinte e dois.

ANILTO FUNEZ JUNIOR

PORTARIA Nº 31, DE 5 DE JULHO DE 2022

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO
ESTADO DE RONDÔNIA - CRMV-RO, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Fe d e r a l
Nº. 5.517, de 23 de outubro de 1968, regulamentada pelo Decreto Nº. 64.704, de 17 de
junho de 1.969.

Considerando o Art. 11, alínea "i" do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução CFMV nº. 591, de 26 de junho de 1992;

Considerando o pedido de exoneração apresentado pela empregada pública;,
resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido da servidora, a Sra. CAMILA SOLARIEVICZ FERREIRA
ocupante do cargo de auxiliar administrativo, a contar desta data.

Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, em Porto Velho/RO aos cinco dias do mês de julho

dois mil e vinte e dois.

ANILTO FUNEZ JUNIOR

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA N° 29, DE 15 DE JULHO DE 2022

O Diretor-Presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no
Estado do Paraná - CORE-PR, no uso de suas atribuições legais, e nas conformidades do art.
26, alínea d, do Regimento Interno; resolve:

Art. 1º - Exonerar, À PEDIDO, o Sr. Darlan Gonçalves Padilha portador do RG nº
88XXXX70 e CPF nº 070.XXX.XXX-50, do Cargo de Fiscal Júnior, a partir de 27 de julho de
2022. Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor em 15 de julho de 2022.

PAULO CESAR NAUIACK

Editais e Avisos

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

COMANDO MILITAR DO PLANALTO
BATALHÃO DA GUARDA PRESIDENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE MILITAR

O BATALHÃO DA GUARDA PRESIDENCIAL, notifica o senhor Waltembergue de
Carvalho Barbosa Nunes, a comparecer nesta Organização Militar (OM) em 3(três) dias
úteis, após esta publicação, às 10 horas na Seção de Saúde do BGP, para ser ouvido sobre
os fatos a que se refere à sindicância da Portaria nº 060 de 6 de junho de 2022, para
apresentação de defesa prévia.

de 7 JUL 2022
PAULO JORGE FERNANDES DA HORA - Cel

Comandante do Batalhão

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O vice-Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições
legais, estatutárias e regimentais, vem, nos termos determinados pelo art. 179, III, do
Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e com base no art. 163, Lei nº
8.112/90, tendo em vista estar o interessado em lugar incerto e não sabido, NOT I F I C A R
o senhor PEDRO BARROSO NETO, CPF nº 665.938.167-87, para apresentar, se assim
quiser, manifestação escrita referente ao procedimento de regularização de dados
financeiros/cadastrais, nos autos do processo administrativo nº 23067.000552/2021-81,
nos termos do art. 6º da Orientação Normativa nº 04, de 21 de fevereiro de 2013, no
prazo máximo de quinze dias.

FAZ SABER, também, que fica, pelo presente EDITAL, NOTIFICADO o
interessado para que providencie a manifestação. E, para que não alegue ignorância,
foi expedido o presente Edital.

Fortaleza, 7 de julho de 2022.
JOSÉ GLAUCO LOBO FILHO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Vice-Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições
legais, estatutárias e regimentais, vem, nos termos determinados pelo art. 179, III, do
Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e com base no art. 163, Lei nº
8.112/90, tendo em vista estar o interessado em lugar incerto e não sabido, NOT I F I C A R

o senhor PEDRO BARROSO NETO, CPF nº 665.938.167-87, para apresentar, se assim
quiser, manifestação escrita referente ao procedimento de reposição ao erário
instaurado nos autos do processo administrativo nº 23067.028734/2021-17, nos termos
do art. 6º da Orientação Normativa nº 05, de 21 de fevereiro de 2013, no prazo
máximo de quinze dias.

FAZ SABER, também, que fica, pelo presente EDITAL, NOTIFICADO o
interessado para que providencie a manifestação. E, para que não alegue ignorância,
foi expedido o presente Edital.

Fortaleza, 8 de julho de 2022.
JOSÉ GLAUCO LOBO FILHO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EDITAL Nº 5, DE 15 DE JULHO DE 2022

SUSPENSÃO DE PAGAMENTO

A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS, em conformidade com as disposições estabelecidas pelo Decreto nº 7.862/2012, de
08 de dezembro de 2012, Portaria nº 08 - GM/MP, de 07 de janeiro de 2013, e pela
Orientação Normativa SEGEP Nº 1, de 10 de janeiro de 2013, e pela Orientação Normativa
SEGEP Nº 1, de 02 de janeiro de 2017, resolve,

1. Tornar pública a relação dos aposentados e/ou pensionistas que terão o
pagamento do provento e/ou benefício de pensão suspenso por motivo de não
atendimento à convocação para realizar o recadastramento anual, tendo em vista o
disposto na Instrução Normativa SPG/SEDGG/ME nº 91, de 30 de setembro de 2021,
publicada no DOU de 01/10/2021, que estabeleceu a data de 31 de dezembro de 2021
como prazo limite para realização a Prova de Vida, para os aposentados, pensionistas e
anistiados políticos civis que não realizaram a comprovação de vida entre janeiro de 2020
e setembro de 2021:

1.a) Aposentado

. Nome: CPF

. ALTAIR FRANCISCO JORGE 096.041.621-87

. ARSONVAL FORTUNATO RICARDO 060.247.771-91

. CARLOTA VIANA COSTA 310.218.671-87

. CARMELITA RODRIGUES 641.207.241-15

. MAGDA SHIRLEY DE CARVALHO ENGELMANN 132.014.171-49

. MARIA ABADIA MAMEDE NOGUEIRA 280.596.461-68

. MARIA DAS GRACAS BARBOSA 044.674.931-15

. ZIZALDA DA SILVA SERTAO 467.847.721-72

b) Beneficiários(as) de Pensão:

. Nome: CPF

. APARECIDA BERNARDINA TELES DE SOUZA 234.892.511-72

. IRAN SIQUEIRA DE ALMEIDA 283.386.421-34

. IRENE FRAUZINO LIMA 532.638.471-04

. IVONETE ROSA PORTO 499.952.511-91

. ROSALI POVOA DA CRUZ 719.762.304-97

2. O restabelecimento do pagamento do provento e/ou do benefício de pensão
fica condicionado ao recadastramento mediante comparecimento pessoal do interessado
ao Serviço de Atendimento ao Servidor/DAP, localizada no térreo do Prédio da Reitoria -
Campus II, no horário de atendimento das 8h às 17h, Contatos: (62) 3521-1034 ou 1301 ou
via e-mail cadastro.dap@ufg.br, portando documento oficial de identificação original com
foto e CPF, conforme estabelecido nos arts. 5º e 6º da ON SEGEP Nº 1, publicada no Diário
Oficial da União de 05 de janeiro de 2017.

3. Na hipótese de moléstia grave ou de impossibilidade de locomoção do
aposentado e/ou pensionista, deverá ser solicitada visita técnica, por meio do telefone (62)
3521-1034 ou ou 1301 ou via e-mail cadastro.dap@ufg.br, para comprovação de vida do
titular do benefício, ficando o pagamento restabelecido provisoriamente até que seja
realizada a visita.

WILMA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EDITAL Nº 1.275, DE 15 DE JULHO DE 2022

A Diretora-Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade
Federal de Minas Gerais, em conformidade com as disposições estabelecidas pelo Decreto nº
7.862/2012, de 08 de dezembro de 2012, pela Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 45 de
15/06/2020 e pela Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME Nº 91, de 30/09/2021, resolve:

1. Tornar pública a relação dos aposentados e/ou pensionistas que terão o
pagamento do provento e/ou benefício de pensão suspenso por motivo de não atendimento
à convocação e respectiva notificação para realizar a prova de vida anual, no mês do
aniversário - Abril/2022.

. Nome CPF Vínculo

. ROSA MARIA QUADROS NEHMY 163.8**.***-91 Aposentado

. JOSELINA FERREIRA DE OLIVEIRA 217.6**.***-34 Aposentado

. ANA ESTER DE OLIVEIRA 627.0**.***-34 Beneficiário de Pensão

. CREUZA PRADO ORNELLAS 163.3**.***-87 Beneficiário de Pensão

. ILMA MARIA PEREIRA MIRANDA 327.8**.***-49 Beneficiário de Pensão

. RUTE GOMES FIALHO 859.5**.***-15 Beneficiário de Pensão

2. O restabelecimento do pagamento do provento e/ou do benefício de pensão
fica condicionado à efetivação da comprovação de vida na forma prevista no capítulo II da
Instrução Normativa SEDGG/SGP/ME nº 45 de 15/06/2020.

3. Na hipótese de moléstia grave ou de impossibilidade de locomoção que exija
permanência domiciliar, o beneficiário ou o seu representante legal ou voluntário poderá
solicitar à Unidade de Gestão de Pessoas do órgão de vinculação o agendamento de visita
técnica mediante apresentação de atestado ou laudo que comprove a impossibilidade do
comparecimento para fins de comprovação de vida.

Na impossibilidade da comprovação de vida ser realizada nos termos dos arts. 4º,
5º e 6º da IN SEDGG/SGP/ME 45/2020, o beneficiário ou seu representante legal ou
voluntário deverá apresentar, conforme o caso, os seguintes documentos originais:

I - declaração de recolhimento à prisão, emitido pela autoridade máxima da
unidade prisional; ou

II - declaração de internação em unidades de saúde ou de acolhimento, tais como
asilos, abrigos, casas de repouso e recuperação, conforme o caso, em formulário padrão
definido pelo Órgão Central do SIPEC, emitida pela autoridade competente da instituição.

Em caso de dúvidas, gentileza entrar com contato através dos e-mails
daa@dap.ufmg.br ou dapp@dap.ufmg.br, ou pelos telefones (31) 3409-4332 / 3409-4351.

SAIURI SOARES MUNIZ MARQUES
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