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e a prática de todos os atos previstos legal e regimentalmente, de-
vendo executá-los fielmente, em conformidade com os princípios e
normas em vigor. Art. 4º A Prestação de Contas do mandato da
Diretoria Provisória da Seccional de Campinas do CRESS da 9ª
Região será feita através de relatório circunstanciado e demonstrativo
de valores e despesas, sendo encaminhado ao CRESS 9a região e ao
CFESS, nos termos das normas vigentes previstas à espécie. Art. 5º
Os membros da Diretoria Provisória serão responsáveis pelos atos
praticados no decorrer de seu mandato. Art. 6º Os casos omissos
serão resolvidos pelo Conselho Pleno do CFESS. Art. 7º Esta Re-
solução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.

MAURÍLIO CASTRO DE MATOS

RESOLUÇÃO Nº 809, DE 12 DE MAIO DE 2017

O Presidente do Conselho Federal de Serviço Social
(CFESS), no uso de suas atribuições legais e regimentais; Consi-
derando a previsão normativa da obrigatoriedade de escolha de uma
Diretoria Provisória, através de Assembleia da Categoria, para gerir o
CRESS, até a posse da Direção eleita, nos termos previsto pela alínea
"b" do art. 12 da Consolidação das Resoluções do CFESS, regu-
lamentada pela Resolução CFESS nº 582, de 1º de julho de 2010,
publicada no Diário Oficial da União nº 125, de 2 de julho de 2010,
Seção 1; Considerando que os membros da Diretoria Provisória da
Seccional de Bauru do CRESS da 9ª Região foram escolhidos re-
gularmente e em conformidade com os procedimentos legais e nor-
mativos previstos à espécie, na Assembleia Extraordinária da Ca-
tegoria realizada em 09 de maio de 2017; Considerando a regu-
laridade da documentação encaminhada pelo CRESS da 9ª Região,
que comprova o cumprimento dos requisitos imprescindíveis, para
conferir legalidade ao processo de escolha da Diretoria Provisória,
produzindo efeitos jurídicos e de direito; Considerando ser de com-
petência, exclusiva, do CFESS a homologação da nomeação da Di-
retoria Provisória de Conselho Regional de Serviço Social, em con-
formidade com o estabelecido pelo parágrafo único do artigo 13, da
Consolidação das Resoluções do CFESS; Considerando a necessi-
dade, premente, que os membros da Diretoria Provisória possam gerir
a Seccional de Bauru do CRESS da 9ª Região e cumprir suas atri-
buições legais e regimentais; Considerando a aprovação da presente
Resolução pelo Conselho Pleno do CFESS realizado em 11 e 12 de
maio de 2017; resolve:

Art. 1º HOMOLOGAR e RATIFICAR a nomeação da Di-
retoria Provisória da Seccional de Bauru do CRESS da 9a Região,
composta pelos seguintes assistentes sociais: JAQUELINE VITRO
CHAGAS - (CRESS no 47835) - Coordenadora, CRISTIANE PERES
- (CRESS no 41897) - Secretária, KELLY DE ALMEIDA KENES -
(CRESS no 39181) - Tesoureira , NATÁLIA SOUZA PAULINO -

(CRESS no 40967) - Suplente. Art. 2º A Diretoria Provisória dirigirá
a Seccional de Bauru do CRESS da 9ª Região a partir da sua posse,
finalizando suas atribuições por ocasião da posse da gestão eleita para
o triênio 2017/2020. Art. 3º A Diretoria Provisória terá como in-
cumbência precípua a realização do processo eleitoral para a Diretoria
da Seccional de Bauru do CRESS da 9ª Região, ficando investida de
todos os poderes necessários para o cumprimento de suas atribuições
e a prática de todos os atos previstos legal e regimentalmente, de-
vendo executá-los fielmente, em conformidade com os princípios e
normas em vigor. Art. 4º A Prestação de Contas do mandato da
Diretoria Provisória da Seccional de Bauru do CRESS da 9ª Região
será feita através de relatório circunstanciado e demonstrativo de
valores e despesas, sendo encaminhado ao CRESS 9a região e ao
CFESS, nos termos das normas vigentes previstas à espécie. Art. 5º
Os membros da Diretoria Provisória serão responsáveis pelos atos
praticados no decorrer de seu mandato. Art. 6º Os casos omissos
serão resolvidos pelo Conselho Pleno do CFESS. Art. 7º Esta Re-
solução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.

MAURÍLIO CASTRO DE MATOS

RESOLUÇÃO Nº 810, DE 12 DE MAIO DE 2017

O Presidente do Conselho Federal de Serviço So-
cial(CFESS), no uso de suas atribuições legais e regimentais; Con-
siderando a previsão normativa da obrigatoriedade de escolha de uma
Diretoria Provisória, através de Assembleia da Categoria, para gerir o
CRESS, até a posse da Direção eleita, nos termos previsto pela alínea
"b" do art. 12 da Consolidação das Resoluções do CFESS, regu-
lamentada pela Resolução CFESS nº 582, de 1º de julho de 2010,
publicada no Diário Oficial da União nº 125, de 2 de julho de 2010,
Seção 1; Considerando que os membros da Diretoria Provisória da
Seccional de Ribeirão Preto do CRESS da 9ª Região foram esco-
lhidos regularmente e em conformidade com os procedimentos legais
e normativos previstos à espécie, na Assembleia Extraordinária da
Categoria realizada em 05 de maio de 2017; Considerando a re-
gularidade da documentação encaminhada pelo CRESS da 9ª Região,
que comprova o cumprimento dos requisitos imprescindíveis, para
conferir legalidade ao processo de escolha da Diretoria Provisória,
produzindo efeitos jurídicos e de direito; Considerando ser de com-
petência, exclusiva, do CFESS a homologação da nomeação da Di-
retoria Provisória de Conselho Regional de Serviço Social, em con-
formidade com o estabelecido pelo parágrafo único do artigo 13, da
Consolidação das Resoluções do CFESS; Considerando a necessi-
dade, premente, que os membros da Diretoria Provisória possam gerir
a Seccional de Ribeirão Preto do CRESS da 9ª Região e cumprir suas
atribuições legais e regimentais; Considerando a aprovação da pre-
sente Resolução pelo Conselho Pleno do CFESS realizado em 11 e 12
de maio de 2017; resolve:

Art. 1º HOMOLOGAR e RATIFICAR a nomeação da Di-
retoria Provisória da Seccional de Ribeirão Preto do CRESS da 9a

Região, composta pelos seguintes assistentes sociais: JULIA MAIA
MELO - (CRESS no 45505) - Coordenadora, DEBORAH ESTEVAM
DOS SANTOS LIMA - (CRESS no 53694) - Secretária, AUGUSTO
CAMARERO POLEGATTO - (CRESS no 54680) - Tesoureiro, APA-
RECIDA DE FÁTIMA - (CRESS no 26342) - Suplente. Art. 2º A
Diretoria Provisória dirigirá a Seccional de Ribeirão Preto do CRESS
da 9ª Região a partir da sua posse, finalizando suas atribuições por
ocasião da posse da gestão eleita para o triênio 2017/2020. Art. 3º A
Diretoria Provisória terá como incumbência precípua a realização do
processo eleitoral para a Diretoria da Seccional de Ribeirão Preto do
CRESS da 9ª Região, ficando investida de todos os poderes ne-
cessários para o cumprimento de suas atribuições e a prática de todos
os atos previstos legal e regimentalmente, devendo executá-los fiel-
mente, em conformidade com os princípios e normas em vigor. Art.
4º A Prestação de Contas do mandato da Diretoria Provisória da
Seccional de Ribeirão Preto do CRESS da 9ª Região será feita através
de relatório circunstanciado e demonstrativo de valores e despesas,
sendo encaminhado ao CRESS 9a região e ao CFESS, nos termos das
normas vigentes previstas à espécie. Art. 5º Os membros da Diretoria
Provisória serão responsáveis pelos atos praticados no decorrer de seu
mandato. Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho
Pleno do CFESS. Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação no Diário Oficial da União.

MAURÍLIO CASTRO DE MATOS

CONSELHO REGIONAL
DE ENFERMAGEM DA BAHIA

PORTARIA No- 265, DE 9 DE ABRIL DE 2017

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EN-
FERMAGEM DA BAHIA, em conjunto com a Primeira Secretária,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas no re-
gimento Interno do Cofen/Conselhos Regionais, aprovado pela Re-
solução Cofen nº 421/2012;

Considerando a Resolução COFEN nº 523/2016, que aprova
o Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem, e dá outras pro-
vidências;

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR

EDITAL Nº 1/2017
SUSPENSÃO DE PAGAMENTO

O CHEFE DO SERVIÇO DE GESTÃO DE PESSOAS DO INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR - IEN, em conformidade
com as disposições estabelecidas pelo art. 3º, parágrafo único, da Portaria MP nº 08, de 07 de janeiro de 2013, e pela Orientação Normativa
SEGEP/MP nº 1, de 10 de janeiro de 2013, resolve:

1. Tornar pública a relação dos aposentados, aniversariante do mês de janeiro/2017 que não atenderam à convocação e notificação para
realizar o recadastramento anual/2017, conforme estabelecido no artigo 11, alínea "a", da Orientação Normativa SEGEP/MP nº 01, de 10 de
janeiro de 2013.

2. A suspensão do pagamento do provento foi efetivada na folha de pagamento do mês abril/2017.

Nome CPF Matrícula/Upag Ti p o / B e n e f í c i o
HENRIQUE TRINDADE 261.463.207-49 0669283/201 Aposentadoria
KATIA CRISTINA MATEUS NETO 760.910.077-34 0669430/301 Aposentadoria

3. O restabelecimento do pagamento do provento e/ou pensão fica condicionado ao recadastramento, mediante comparecimento pessoal
da interessada na Unidade de Recursos Humanos, situada no Instituto de Engenharia Nuclear - IEN-CNEN, Rua Hélio de Almeida, nº 75, sala
A-110, Cidade Universitária, Rio de Janeiro / RJ, CEP 21941-906, portando a documentação estabelecida nos arts. 5º e 6º da ON SEGEP/MP
nº 1/2013.

3.1. O crédito do(s) pagamento(s) restabelecido(s) será(ao) efetivado(s) na primeira folha de pagamento disponível para inclusão.
4. Na hipótese de moléstia grave ou de impossibilidade de locomoção dos aposentados e/ou pensionistas deverá ser solicitado o

agendamento de visita técnica, por meio do telefone (21) 2173-3776, para comprovação de vida do titular do benefício, ficando o pagamento
restabelecido provisoriamente até que seja realizada a visita técnica, observado o disposto no item 3.1 do presente edital.

EDUARDO HEITOR ALVES DE MENEZES

Considerando o Código Eleitoral dos Conselhos de Enfer-
magem em seu Art.18, §1°; resolve:

Art. 1º - Designar os profissionais de enfermagem abaixo
relacionados para compor a Comissão Eleitoral do Conselho Regional
de Enfermagem da Bahia:

Enfª - Ana Paula Ferreira Ribeiro - Coren-BA nº 52811 -
Presidente

Enfª - Ana Paula Paes de Oliveira - Coren-BA nº 113564-
Membro

AE - Carlos Souza Pereira - Coren-BA nº 105876 - Mem-
bro

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua as-
sinatura.

MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA
Presidente

ORLANEIDE SANTOS DA SILVA
Secretária

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO PIAUÍ

PORTARIA No- 72, DE 15 DE MAIO DE 2017

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
- Coren-PI, em conjunto com o Secretário da Autarquia, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a Lei
5.905/73, que dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Re-
gionais de Enfermagem e dá outras providências; CONSIDERANDO
o Regimento Interno do Coren-PI, aprovado pela Decisão Cofen Nº
029/2000; CONSIDERANDO os Artigos 16 e 18 do Código Eleitoral
dos Conselhos de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº
0523/2016, resolvem:

Art. 1º - Designar a Comissão Eleitoral do Conselho Re-
gional de Enfermagem do Piauí para executar e fazer cumprir todos
os atos destinados à realização das eleições do dia 01/10/2017, para o
mandato de 01/01/2018 a 31/12/2020, composta pelos seguintes pro-
fissionais de enfermagem, ficando a Presidência sob a responsabi-
lidade do primeiro: Dr. ALDEMES BARROSO DA SILVA Coren-PI
143972-ENF Dra. NATÁLIA DE JESUS ALVES, Coren-PI 38259-
ENF Dra. SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES Co-
ren-PI 191750-ENF.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.

LAURO CÉSAR DE MORAIS
Presidente do Conselho

ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó
Secretário

Editais e Avisos
.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL No- 4, DE 15 DE MAIO DE 2017
SUSPENSÃO DE PAGAMENTO

A Pró-Reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas da
Universidade Federal do Acre, em conformidade com as disposições
estabelecidas pelo Decreto nº 7.862/2012, de 08 de dezembro de
2012, Portaria nº 363 - GM/MP, de 28 de novembro de 2016, e pela
Orientação Normativa nº 1 - SEGEP/MP, de 02 de janeiro de 2017,

1. Tornar pública a relação de aposentados e 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 recadastramento anual, no mês do aniversário:

NOME CPF
A P O S E N TA D O S
MÂNCIO LIMA CORDEIRO ***.734.472-53
OTÁVIO PINTO BATISTA FILHO ***.431.072-68
P E N S I O N I S TA S
IRACYRA PERES MAGALHÃES ***.471.257-49
JOCELI LIMA DE SOUZA ***.891.042-15
MARIA CLEMILDA DO NASCIMENTO CRUZ ***.315.662-68

FILOMENA MARIA OLIVEIRA DA CRUZ
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