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ΧΟΡΡΕΓΕ∆ΟΡΙΑ ΓΕΡΑΛ ∆Α ϑΥΣΤΙ∩Α
ΑΤΟΣ, ΡΕΣΟΛΥ∩∏ΕΣ Ε ΟΥΤΡΟΣ ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕΣ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ Ν≡. 20/2017
Ινστιτυιρ Ινσπε⌡εσ ϑυδιχιαισ θυε σερο ρεαλιζαδασ πελα Χορρεγεδορια δυραντε οσ µεσεσ δε µαιο ε ϕυνηο/2017, σοβ α
συπερϖισο δο Χορρεγεδορ−Γεραλ δα ϑυστια.
Ο ∆ΕΣΕΜΒΑΡΓΑ∆ΟΡ ΦΡΑΝΧΙΣΧΟ ∆ΑΡΙςΑΛ ΒΕΣΕΡΡΑ ΠΡΙΜΟ, Χορρεγεδορ−Γεραλ δα ϑυστια δο Εσταδο δο Χεαρ〈, νο υσο
δε συασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ, ετχ.
ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΝ∆Ο ο θυε πρεσχρεϖε ο αρτ. 59, ινχισο ςΙΙΙ, δο Χ⌠διγο δε ∆ιϖισο ε Οργανιζαο ϑυδιχι〈ρια δο Εσταδο δο Χεαρ〈,
βεµ χοµο ο δισποστο νοσ αρτιγοσ 14, ινχισο Ις, χ/χ 71 ε σεγυιντεσ, δο Ρεγιµεντο Ιντερνο δα Χορρεγεδορια Γεραλ δα ϑυστια;
ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΝ∆Ο θυε α Χορρεγεδορια Ναχιοναλ δε ϑυστια εσταβελεχε θυε ασ Χορρεγεδοριασ εσταδυαισ δεϖεµ ρεαλιζαρ,
ανυαλµεντε, χορρειο εµ πελο µενοσ 34% δασ υνιδαδεσ ϕυρισδιχιοναισ, αινδα θυε πορ αµοστραγεµ;
ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΝ∆Ο θυε εξιστεµ µ⌠δυλοσ ϕυδιχι〈ριοσ να Χαπιταλ δο Εσταδο δο Χεαρ〈 χοµ α νεχεσσιδαδε δε υµ εξαµε αχυραδο
δοσ ατοσ ρεαλιζαδοσ πελοσ Μαγιστραδοσ τιτυλαρεσ δασ ςαρασ, δαδασ ασ ρεχλαµα⌡εσ χορρεντεσ, χυϕασ νοτχιασ δεµανδαµ υµα
ποσσϖελ ρε−εστρυτυραο δοσ τραβαληοσ παρα ο απριµοραµεντο δα πρεσταο ϕυρισδιχιοναλ, χοµ ο εσχοπο δε πρεϖενιρ δεσϖιοσ δε
χονδυτασ;
ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΝ∆Ο θυε  φυνο δεστα Χασα Χορρεχιοναλ ινϖεστιγαρ ε δεπυραρ τοδοσ οσ χοµυνιχαδοσ δε φατοσ ιµπρ⌠πριοσ, δοσ
θυαισ τοµα χινχια, ατραϖσ δοσ προχεδιµεντοσ θυε σο πρεϖιστοσ εµ λει;
ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΝ∆Ο, πορ φιµ, α αν〈λισε χοµπαρατιϖα ρεαλιζαδα πορ εστα Χορρεγεδορια εντρε α δατα δε ρεαλιζαο δα λτιµα
ινσπεο ε οσ ινδιχαδορεσ δα ταξα δε χονγεστιοναµεντο δασ υνιδαδεσ ϕυδιχι〈ριασ (Σεχρεταρια δε Πλανεϕαµεντο ε Γεστο 
ΣΕΠΛΑΓ/ΤϑΧΕ);
ΡΕΣΟΛςΕ:
Αρτ. 1≡− Ρεαλιζαρ ΙΝΣΠΕ∩℘Ο ϑΥ∆ΙΧΙΑΛ να 5♠ ςαρα Χϖελ δα Χοµαρχα δε Φορταλεζα−ΧΕ, σοβ α ϕυρισδιο δο ∆ρ. ϑοσ Εδµιλσον
δε Ολιϖειρα, χοµ ο οβϕετιϖο δε αϖεριγυαρ α εϖεντυαλ πρ〈τιχα δε ατοσ εµ δεσαχορδο χοµ ασ νορµασ ϖιγεντεσ, µορµεντε χοµ
οσ χοµανδοσ ινσερτοσ να Λει Οργνιχα δα Μαγιστρατυρα Ναχιοναλ, χοµ ινχιο εµ 08/5/2017.
.Αρτ. 2≡  ∆ετερµιναρ θυε οσ τραβαληοσ σερο εξεχυταδοσ πελοσ ϑυζεσ Χορρεγεδορεσ Αυξιλιαρεσ, σοβ α συπερϖισο δο
Χορρεγεδορ−Γεραλ δα ϑυστια.
ΡΕΓΙΣΤΡΕ−ΣΕ. ΠΥΒΛΙΘΥΕ−ΣΕ. ΧΥΜΠΡΑ−ΣΕ.
Γαβινετε δο Χορρεγεδορ−Γεραλ δα ϑυστια, Φορταλεζα−ΧΕ, 17 δε αβριλ δε 2017.
∆ΕΣΕΜΒΑΡΓΑ∆ΟΡ ΦΡΑΝΧΙΣΧΟ ∆ΑΡΙςΑΛ ΒΕΣΕΡΡΑ ΠΡΙΜΟ
ΧΟΡΡΕΓΕ∆ΟΡ−ΓΕΡΑΛ ∆Α ϑΥΣΤΙ∩Α

ΠΟΡΤΑΡΙΑ Ν≡. 21/2017
Ινστιτυιρ Ινσπε⌡εσ ϑυδιχιαισ θυε σερο ρεαλιζαδασ πελα Χορρεγεδορια δυραντε οσ µεσεσ δε µαιο ε ϕυνηο/2017, σοβ α
συπερϖισο δο Χορρεγεδορ−Γεραλ δα ϑυστια.
Ο ∆ΕΣΕΜΒΑΡΓΑ∆ΟΡ ΦΡΑΝΧΙΣΧΟ ∆ΑΡΙςΑΛ ΒΕΣΕΡΡΑ ΠΡΙΜΟ, Χορρεγεδορ−Γεραλ δα ϑυστια δο Εσταδο δο Χεαρ〈, νο υσο
δε συασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ, ετχ.
ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΝ∆Ο ο θυε πρεσχρεϖε ο αρτ. 59, ινχισο ςΙΙΙ, δο Χ⌠διγο δε ∆ιϖισο ε Οργανιζαο ϑυδιχι〈ρια δο Εσταδο δο Χεαρ〈,
βεµ χοµο ο δισποστο νοσ αρτιγοσ 14, ινχισο Ις, χ/χ 71 ε σεγυιντεσ, δο Ρεγιµεντο Ιντερνο δα Χορρεγεδορια Γεραλ δα ϑυστια;
ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΝ∆Ο θυε α Χορρεγεδορια Ναχιοναλ δε ϑυστια εσταβελεχε θυε ασ Χορρεγεδοριασ εσταδυαισ δεϖεµ ρεαλιζαρ,
ανυαλµεντε, χορρειο εµ πελο µενοσ 34% δασ υνιδαδεσ ϕυρισδιχιοναισ, αινδα θυε πορ αµοστραγεµ;
ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΝ∆Ο θυε εξιστεµ µ⌠δυλοσ ϕυδιχι〈ριοσ να Χαπιταλ δο Εσταδο δο Χεαρ〈 χοµ α νεχεσσιδαδε δε υµ εξαµε αχυραδο
δοσ ατοσ ρεαλιζαδοσ πελοσ Μαγιστραδοσ τιτυλαρεσ δασ ςαρασ, δαδασ ασ ρεχλαµα⌡εσ χορρεντεσ, χυϕασ νοτχιασ δεµανδαµ υµα
ποσσϖελ ρε−εστρυτυραο δοσ τραβαληοσ παρα ο απριµοραµεντο δα πρεσταο ϕυρισδιχιοναλ, χοµ ο εσχοπο δε πρεϖενιρ δεσϖιοσ δε
χονδυτασ;
ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΝ∆Ο θυε  φυνο δεστα Χασα Χορρεχιοναλ ινϖεστιγαρ ε δεπυραρ τοδοσ οσ χοµυνιχαδοσ δε φατοσ ιµπρ⌠πριοσ, δοσ
θυαισ τοµα χινχια, ατραϖσ δοσ προχεδιµεντοσ θυε σο πρεϖιστοσ εµ λει;
ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΝ∆Ο, πορ φιµ, α αν〈λισε χοµπαρατιϖα ρεαλιζαδα πορ εστα Χορρεγεδορια εντρε α δατα δε ρεαλιζαο δα λτιµα
ινσπεο ε οσ ινδιχαδορεσ δα ταξα δε χονγεστιοναµεντο δασ υνιδαδεσ ϕυδιχι〈ριασ (Σεχρεταρια δε Πλανεϕαµεντο ε Γεστο 
ΣΕΠΛΑΓ/ΤϑΧΕ);
ΡΕΣΟΛςΕ:
Αρτ. 1≡− Ρεαλιζαρ ΙΝΣΠΕ∩℘Ο ϑΥ∆ΙΧΙΑΛ να 4♠ ςαρα Χϖελ δα Χοµαρχα δε Φορταλεζα−ΧΕ, σοβ α ϕυρισδιο δο ∆ρ. Ονιλδο
Αντνιο Περειρα δα Σιλϖα, χοµ ο οβϕετιϖο δε αϖεριγυαρ α εϖεντυαλ πρ〈τιχα δε ατοσ εµ δεσαχορδο χοµ ασ νορµασ ϖιγεντεσ,
µορµεντε χοµ οσ χοµανδοσ ινσερτοσ να Λει Οργνιχα δα Μαγιστρατυρα Ναχιοναλ, χοµ ινχιο εµ 22/5/2017.
.Αρτ. 2≡  ∆ετερµιναρ θυε οσ τραβαληοσ σερο εξεχυταδοσ πελοσ ϑυζεσ Χορρεγεδορεσ Αυξιλιαρεσ, σοβ α συπερϖισο δο
Χορρεγεδορ−Γεραλ δα ϑυστια.
ΡΕΓΙΣΤΡΕ−ΣΕ. ΠΥΒΛΙΘΥΕ−ΣΕ. ΧΥΜΠΡΑ−ΣΕ.
Γαβινετε δο Χορρεγεδορ−Γεραλ δα ϑυστια, Φορταλεζα−ΧΕ, 17 δε αβριλ δε 2017.
∆ΕΣΕΜΒΑΡΓΑ∆ΟΡ ΦΡΑΝΧΙΣΧΟ ∆ΑΡΙςΑΛ ΒΕΣΕΡΡΑ ΠΡΙΜΟ
ΧΟΡΡΕΓΕ∆ΟΡ−ΓΕΡΑΛ ∆Α ϑΥΣΤΙ∩Α

Πυβλιχαο Οφιχιαλ δο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Εσταδο δο Χεαρ〈 − Λει Φεδεραλ ν≡ 11.419/06, αρτ. 4≡

