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RESOLVE:PORTARIA "P" 14/14 - CF50-0EIP, OE 22 OE OUTUBRO OE 2014

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, em conformldade·ao Edlt1l' nO
1/2013-SAD/SEJUSP/P~I~15. public"do no Diário Oliclal do Est"do nO 6.503, de 26 de
agosto de 2013, lotna publico e homologa. para conhecimento dos intereSSJdos, a
Portaria n" 008/2014 - 12" 6PM/PM~IS. anexo unico ~ est~ Port~ri~. relNente ao desli·
91>mento de c1>ndld1lto ao Cur<o de Formação de Soldados PMMS. obse",ôndo·se ainda:

Art. l0 - Ficam cientificados do pre<ente 1>toa Diretoria de En<ino. In.tru,'o e
Pesqui<a • DEIP. "Olretoria de Gcstoo de Pessoal - OGP. 1> Diretoria de Intelig&ncia - OI,
a Diretoria de Gestão de Patrimônio e Logístic8' DGPL, e ° Comando do 120 BP~I/Naviraí
par" que adotem os prOcedimentos ~dministrotivos na esler~ de suas atribuições, cOm
vistas ~ regularização do .aglstra funcionai do aluno·soldado PI-! desligado.

Quartel do Comando Geral em Campo Grilnde, MS, 22 de outubro de 2014.

CARLOS DE SANTANA CARNEIRO - Coronel PM
Subcon,andante-Geral da PMMS

Re.p. pclo Comando_Geral d~ PMMS
Mntr.S2173021

ANEXO ÚNICO À PORTARIA '"pu 14/14 _ CFSO-DEIP, DE 22 DE
OUTUBRO DE 2014

PORTARIA ,,0 OOBnOI4/CA/CFSD-12"8PM/CPA-l/PMMS, DE 21 OE OUTUBRO
OE 2014.

O COMANDANTE DO 12" BPM OE NAVIRAÍ, na condição de Comandante
do Estabelecimento de Ensino do Municipio Paio de N~virai. no uso de suas atribuições
que lhe confere a Art. 50 incisa IV alínea "'F" da DirNril de Ensino nOOOI/DEIP/g, de 08
julho de 20t4, e em coMormidMe Com OArtigo 53 d~ Lei 3_808, de 18 de dezembro de
2009, bem cOmO o Edital nO 1/2013·ShD/SEJUSP/PM~IS, publicado no Diario O~cial do
E<tado n" 8.503. de 28 de 3g0<lO de 2013.

RESOLVE:

Oeslig"r "Ex Officio" do Cur<o de Formação de SOld1>do$da Policia Militarde
Grosso do Sul, refere.ole ao municipio paio de Navicai, o candidato abaixo relacio-
em ra"ão da decisão proferida nos "utos do Mandato de SegurMça ri. 1400s.t33-

AssinJhlra ilegivel' CéSAR FR EIT AS OUARTE - TC QOP~I- Comandante do Estabelecimento
de EMlno da PMNS - MMr. 73042021.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBUCOS DE MATO GROSSO DO SUL

PORTARIA "'p" AGEPAN N° 025/14 OI' 17 DE OUTUBRO OE 2014.

O Diretor-Presidente da AGÉNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERViÇOS
PÚBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL - AGEPAN, com base no artigo 35. inçiso 11
do Decreto Estadual n' 13,~95fI2, e no uso de suas atribui,aes legais,

RESOLVE:

Designar J se",idora MARISA SATIKO MIYASHIRO OI' OLIVEIRA, prontu,;-
no 122151021, ocupante do cargo de Tecnico Operacion,,1 de Regul"ç~o Pleno. código
202112, para responder pela Coorden1>doria Tecnica de Transporte, da Ag~ncia Estadual
de Regul~ç~o de Se",iços Públicos de MllIo Grosso do Sul - AGEPMI, no periodo de 17
de outubro de 2014 ~ 31 de outubro de 2014. em substituiçlio ao titular \'/olln1er Tardln
Filho, durante suasfenas regulamentares. com fulcro noS artigos 63 e 64. ambo< da Lei
nO 1.102, de lO de outubro de 1990.

YOUSSIF DOMINGOS
Oiretor P,esld"n'"

AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA
ANIMAL E VEGETAL

DESPACHO
A DIRETORA-PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAl DE DEFESA SANITÁRIA

ANIMAL E VEGETAL - IAGRO, no u<o de suas atrlbui,Ms legais;

RESOLVE:

Prorroga, por mais 30 (trinta) dias, o pra,o de apurilç50 dos fatos que trata o
Proces;o nO 21/203 1125/2014, noticiados no ~Iem. NO 32112014 da Coordenadoria
de Transporte,(acldente de t,,;n<ito envolvendo veiculo oficiai). instaurada através da
Portaria 'P'"IAGRO NO0268 de 22 de <elembro de 2014, public1>da no 0.0, nO 6.763 de
23 de setembro de 201~ pág_ 32, se faL necessário pô'" dar continuidade apura,30 do
proce",o em epigrafe, ~ parlir de 23 de outubro de 2014.

Campo Grande - 11S, 22 de outubro de 2014.

MMia Cristina G~lvào Rosa C""ijo
Diretora - Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO
GROSSO DO SUL

PORTARIA "]>" O~TRAN N" 628, OE 20 DE OUTUBRO DE l014

O DIRETOR PRESIDENTE DO OEPARTA~IENTO ESTADUAL OE TRÁNS!TO DE
MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuiçõos logais.

RESOLVE:

DetNmlnar o uqulvameoto da Sindicancia AdminiS'riltiv3 Oi<ciplinar nO
31/704497/2013, com fundamento na< razões declinadas no relatório da comissão sln-
dican:o C respaldo legal do parágrafO uniCo do artigo 2~3 d1>Lei n" 1.102 de 10 de ou-
tubro de 1990.

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA
Diretor Presidente

PORTARIA "P" DETRAN N" 617 OI' 16 DE OUTUBRO DE 2014

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTMIENTO ESTADUAL DE TRÀNS!TO DE
~IATO GROSSO DO SUL, no uso de suôs atribuições legais,

Retificar, Port~ria -p' DETRAN nO4711de 18/0812014, publicada no Diário Ofici,,1
nO 8741 de 20/08/2014,"" parle rdNente ao servidor MARIO EDISON CARDOSO
MENOONÇA, matriCllla nO 24750Z1. oode constou: Validade de 23/09/2014, passe a
constar: Validade de 13/09/2014.

CARLOS HENRIQUE OOS SArJTOS PEREIRA
Diretor Presidente

PORTARIA "P" DETRAN N° 618 OI' 16 OE OUTUBRO OE l014

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPART/lMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE
MATO GROSSO 00 SUL. no u<o de suas atribuições log.is.

RESOLVE:

Revogar aPartaria "P·· DETRAN nO 786 de 13/12/?013. publiçad" no ~iário
Oficial nO 11579 de 111/12/2013, na parte referente ao se",idor SILVIO PORTES DA
SILVEIRA, matricula nO 37·16002\. com v"lid~de" contar de la de <etembra de 2014

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA
Oiretor Pre<idente

PORTARIA "P" DETRAN N° 619 DE 16 OE OUTUBRO DE 2014

O DIRETOR PRESIDENTE DO OEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS!TO DE
MATO GROSSO DO SUL, no usa de suas at"buições log,is.

RESOLVE:

Revogar a Portaria "P" DETRAN n" 6~2 de 17/10/2012, publicada na Di,;rio
Oficial nO 829B de 19/10/2012. no parte rcl~rente ao s~",idor MARCIO AURELIO
MENDONÇA, mntricula nO 18353023, com v~li~a~e ~ cont"r de la de ago.to de 2013.

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIR,\
Diretor Presidente

PORTARIA "P" DETRAN N° 620 DE 16 DE OUTUBRO OE 2014

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPART/II~ENTO ESTAOUAL OE TRÀNSITO DE
MATO GROSSO DO SUL, no uSOde su", atr;buições logais,

RESOlVE:

Designor os s~rvidoros aboixo relacionados, com seus rc<pcctivos prontu<iriOS c
<"rgos, lotadM no D~partamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MS. para inlegrarem a
banca e.aminõoora de dircç30 veiculor pelo prazo de OI (um) ano, considcr~ndo o que
esWbolecem o ortigo n" 152, do Código de Tr;insilo Brasileiro. e o Resolução nO lGB/M.
alterado pela n" 169/05 do Conselho Nacional de Tr<insilo. conforme especific"ção

"constante no qU1> ""'"'''''';'' Nome C.rgo / Código \I>\lOOd.
'686·1021 D'vi R.mo» de Olive;r. Agente do Ativl~ade. de Trôn"lo 31/07/.0H

f 7007S
67142021 GHv.n F,b,icio d. Silv. Agente do "'ividade. de Trón,ito 15/10/<01'

/70075
l27090l1 lui, Pedro C.. ~o.o Mondonç. Agente Conduto, de veic"lo II I 03/10/2014

70072
IS3S:l0.13 "'.relo Aur<!lio "'.n~onç. Agenle de AtivldM., d. T"no;'" 0l/09/2013

17007S
<47S021 Mario Edl,an C.rdoso ~Iendonça A"i,,"ote o. AtividMeS " lJ/1O/l014

Tron,"o I 70069
37460021 Silvio Portes do Silve;r. A>",,"ot. '" M'v;d.dos " Olf1Of~014

T,;;n;;to / 700G9

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA
Diretor Pr,,<lderlt~

FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO 00 SUL

PORTARIA "P" fUNDESPORTE NO 017/2014, DE 22 DE OUTUBRO OE 2014.

O DIRETOR PRESIDENTE da Funda~50 de DespOrto ~ lll,cr de r~ato Gro%O do
Sul, no uso ~e suas ~Iribuiçiics leg"is,

RESOLVE:

Design"r os se",idores abaixo I i
pora comporem a Comissão de levantomento c i
consumo. bem I i I

Revogam·se todas as disposições anteriores,
Essa portaria entrora em vigor na <law de SlIa publicação.
C~mpo Grande, 22 da outubro de <014.

JEFFERSON HESPANHOL CAVALCANTE
Diretor-Pcesidente

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO

DEFENSOR PÚBliCO-GERAL: 1'",,10 Andre Def,'''le
PRIMEIRA SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERA!.: NM"y Gomes de Carvalho
SEGUNDA SUIIDEFENSORA PÚBLICA-GERAL: CMmen SIM" Almc;d~ Garcia
CORREGEDOR-GERAL: Francisco CMlo, aariIMI
SUaCORREGEOORA-GéRAL: Glória de FáUma femM!des Galbiall

REPUBLICA-SE. POR INCORREÇÃO, A RESOLUÇÃO OPGE NO080, DE 15 l?E OUTUBRO DE
20H, PUBLICADA NO O_O.E NO 8.780, DE 16 DE OUTUBRO DE 2014, PIIG. 73:

RESOLUÇÃO DrGE NO 080, OE 15 D~ OUTUBRO DE 2014.

Estabcle~c as atribuições da 1", 2" e Y
De(cn,orias publicas que aluam na defesa da
mulher pcr"nle a 1" e a 2" VMa da Violência



1',í.GIN'\ 81 !l lU' OUTUlIIW lU: !Ol~

Damés/ica e Familiar contra " Mulh~r dn co-
marea de Qlmpo GrJf1(le e da outras provi-
dências.

[)[ARlO OFlCIAL" 87HS

o D~FENSOF:tPÚBLICO_GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
no uso de suas a'rlbulçõ~. In.tltuclcnai., conferidas. pelo Indso KIV do a"lgc 16
pela lei Complementar Es'"Oual nO 111/2005, ouvido o CONSELliO SUPERIOF:t DA
DEFENSORIA PÚIILICA. em reuni;;o rc"li~"d" nO di" 13 d~ nutubro de 2014. Ala nO
1.~52;

CONSIOERAIIDOque" Defensoria pública, MS '.rmo. do arligo 13", uput,
da Constltul~o Fedefil!. é Instituição pennanen'e, essencial à fun,~o Jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe, como ('xpressão e instrumento do regime democrá1ico. fun-
damen,almente, " orientaç~o jurídica, a promoçlio dos direitos humanos e a delesa,
em todos Os graus. Judicial e e.trajudiclal, dos direitos Individuais e coletivos, de lorma
Integral e gr,ltult~, aos necesstt~~os. na forma d~lei;

CDNSIDERAI~DDque ~ mulher galO de todos OS direitos fundamentais inerentes
i> pe.soa humaM. demandando especial aleno;ll~ da Defensoria Publica ante a neccssi-
(lade de se dar efetivo cumprimento il Constitulç30 Federal de 1988 e a legislao;lloInfra_
constitucional pertinente;

CONSIDERANDOtambém ser dever da I'<>derPúblico assegufilr li mulher a deti-
vação dos doreltos c garar\tias individuai. e direitos sociais. noS termos da § 8' do artigo
226 da Constltul,50 Federal, da Convenção subr~ a Ellmlnaç~o de Tudas as Fo''''as ~"
Discrimlna,30 contra aS ~lulhC",s c da Convenç.'!o InteramerlcaM para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher;

CONSIDERMIOOa necessidade dos 6r..30$ de e.ecuç30 da Defensoria Nblica
do EstMO em desempenhar a. suas atribuições com maior c.,le,ld.de, dando cumpri-
mento, além de outros, aos nrlnclplos cnn<tltuclonals do acesso à Justiça e da eficiência;

CONSIDERANDOa necessidade da adequada preslaçllo dn serviço da Dcfcr\soria
Pública na comarCO de Campo Grande na áre. da defesa da mulh~r em situaçllo de
...iol~ncla de g~n"ro, com a fiuçao e a read"qu.ç~o das atrlbulçõ~s de s~us órg6o~ d~
atuaç';o;

CONSIDERANDOque os Defensores Publicos apresentaram proposta que vem ao
encontro des<a finalidade;

CDNSIOERMIOOa necessidade de aperfeiÇoar oS serviços,

RESOLVE:

Art. l° Modificar as atribuições dos 6rg60' de atuaç30 de Entrância Esp...:lal na
omarar de Campo G",nde com atuação pCfilnte a I" e a 2" Vara da Vlolencla doméstica

C F.miliar. conforme Anexo da presente Resoluo;llo.

Art, 20 A escala de su~stltulções e conflllos permanece Inalterada.

Art. 30 Esta RC$Olu,lioenlrará em vigor a partir da 'u~ publica,;';o, revogando-
se.s diSPosições em contrario. em e.pedal a Resolução DPGEnO051. de 20 de maio
de 2013 no que conceme ~ atribuição da I., 2' e 30 Defen.orlas PubliQS de Campo
Grande, com n'ua.,80 na área dn defesa e promoç~o dOS direitos da mulher.

Cantpo Grande, 15 de outubro de 2014.

PAULO ANDRE DEFANTE
Delensor Publico-Ger.>Ido E.tado.

ANEl(O DA RESOlUÇÃO DPGE NDoao, DE 15 DE OUTUIlRO PE ~014_
DefENSORIAS PÚBLICAS DE DefESA DAMULliER DECAMPO GRANDE_

r Oeno"'tn.~~o O.fen,o.
Públioo

Al"buiçÕe< A,u"" >JOVASAT~mUlçOE5

AleMI_n,olo mul.. r";_ Pre"., aI<M:"'en'" juri~1<o~.
"ma d. v",l<noo dQmé>- mul~..... cm "'u,ç!óo d. vIolên-
tI<~. pa... o oJul,amon,o c'a de g'n"o. ooma oco"~,,,'a
d.. oç~s n.oe.sá~ •• , de op.... ~o 00 ,u"mi .. ~o C.
bem co"'o ° ~,om~.n""_ moih., o.r.: p'omo." • P'o-

"ç~o ,n.. gr.1 ". mulher, p,o_
""""". ......... ""'.... "'oc,c••
e""'I""I<I.I. elou jtld"=l.ol.01<:
""turU. c",.1 ou p""OI, <Ou·
'olo'e. oIou princlpol•• po,••
Mf .... o promoçãodo. o".lto.
d. mul""r; .comp.nhar o, p'o·
.,..."" Ouo'r.mi'.m o.,on, •• '
" V.'. d. VIolênel.Dom.stlc.o
e fa""r~r con'", a mul"er. com
a nurtOo,"ç~ada di.t""ul~Ja d.
fin.1 O·., oo"'''p.r "e aoOlcn_
d•• ju"le<oI.; ,'u,' como do-
fen.", d. muihor. "O, '''mo>
00 .,t,~o 27 da le' 1I.1'0/Q6;
pro:>or~çlo d\ollpolbt:... po' ••
dei.... o pro""'ç30 do. dlreit"s
ecl."'vas e Ind,v,duai.Mmog'_
n.o. <I.mulh.', 001.00'" ""m"
Defe"so, Pu""co na'u,al M d._
reso t~cnlcod. mulher a", .. do
de aim. <t. homidOiocon.um.-
do "u ,."'.C~.desde ou•• c.m-
Ou'a p"tI<odo «j. ,,",o"enl<
d. vlo"'od. domé<ti", onto~or;
or'o"'Or • repre,enta' entldo·
de, clvl. c"jo finoIIO.O,"J' •
'u'.'o d. Inle,esses d•• mulho-
,es noce.. " • .:a •. ".«Ie OuenAo
M:>onh.m do ",,,,,rsos finan_
co,ro. o.ra 'u' .'u.çJo em lu-
;10; >COmp,nhar" "tu",~O OOS
in'tilulç<le' ~o .~ri9~",.n," de
mu'her" em ."u.ç!óo de vuln.·
.. blllo.dc; .tu.r Jun,o. polltl",
,",b~CO.c-sta"uaos ou muRld,,",'"
d. prom",,~o• o.r..., 00. ouel-
'oS C. mulher em .ltu.ç~o d.
v'olên,'. o. ni:n.",_

mon'o de proc•• so •• rl_
""""'" ~ue l",m,lIIm ""
!' Vltro ". Violenc",do_
mo,tic•• Fami~orcont..
• "uIM'. com o num",·
,~o O. di""~u'ç3o fin.'
O, •• na ou.l:dodo Oe ~,.
ol<<<n'.O•• .., .. ,30.

l' O".n.o,i~
Público d.

-mAIS
OO:.,'N~TO

SILVA
TEt~EIRA

Oefe<'
Mulhec

','

2' 0010"00,1,
P"bllc~ de
Oef•• ~ d.
Mu'her

3' O".n.o,'a
Po)bll." de
0.1.... d.
Hulh.r

RESOLVE:

fOHEtRY
SILIlRA
S"OCH
rESlI

Pre"" .tendimen'o j"rioiro à.
mulhe",. em ~'uoçlo de vl<t-'~n".d. Q~n.ro. com o oco,-
'''ncl. de oP,.,"'o. domina,~o
• ,ubml,slio do mul~.r paro:
promo." , PfOl..çll. In••g ' <li>
mulh.,-.pro_"o. ne .
medidOSc.,r'lud .... i•• /ou IUdl-
eI,l. den.Me'. chl.' ou ponot,
<ou"~re, e/ou p,lnclp.ls, paro
• defe.. e p,omo,50 <lo. direito•
d. mu'h"; .compOnh" o. p'o_
oew" eu. '",",It.m p<r.tnte o
2' Var. do Vj~nc!.Oomo.bc.
"F.mih.r Co"''''. mulher: ""r-
tl"P.r ~O au~I~",I•• JudOC"ts;
.tu.r con,o ~,ren.o' ~o "'olhor,
no< 'ermo, do ",ligo 27 Oa lei
1l.3'Of06, CO"••"ar com O
Def r I\l~~con.tu,.1 n. do'
f ,õcni<.a do mulher o"" .. da
de .l1me de homlcidl.<on,um.-
do ou tentodo. des". Que' con-
Ou" protle:>d. seJ. decorronte
oe violênciadome.lIe:>an!<rtor,
orl.ntar e r.p' .... n"" entida_
des "V;'; <~I. 11""11d.<I< "I. a
tu,"'" de inl...-...... <L:t, mulhe-
r•• necessi'adas, d.«I. ~ue noo
dl.ponham de ",.ursos finan-
cei,os p.ra .u" "uaç~o em lu-
bOi o<omp."h.r • o'uo.;.:loo••
,n,,;,uiO;&' de ~l>"g.me"'o ".
mulhe'es em ';Iuoo;.l<tde \'Uln.-
,.btl:da<to;01.. , Junto. ooHtl...
pú~II<o'<<I."u". ou mun!Opa,.
de pfOn".o;~oe dor... dos 0".1_
tos Ca mulhor em ."u.ç~o de
vlolendo "o ~"e'o.

AtendlmenlOir mui"" .;.
Um. 00 v,olênCiadom.;-
"". n.r. o aJul:.m.n,od.. .ça.. n'''''''''rl ...
!:>em como O "cm;>onh~-
mon'o de processo. Cfi·
min... Que t,.""tom no
I' V.,. d. violoncl. do-
mé.tlco • F,milior ""O,,,,
o Mulher,com a nume'._
ç!óo". "i<ltil>uiç~ofinol
5-9, no q",lidaoe "" .s-
.i"."t. de ocu.. ç!óo.

P,estar atendimento juridico às
mul~~,", em ,"uo.;.:lo de v'o-
'ên". Oe g~n.,o. com a oco'-
rer.ci3 d. OP,... S.!O. domi"• .;.:I"
" subml.slio d. mulhO' por.:
promove,. proteçJ<tIn'09.. 1 da
mulher.orOI)O"do."..... ""'....
medidOSo"''')",lId.i. e/ou Ju,,'-
cl.,. de "",uro" civclOuP.""I,
COul<lO,e.'/0" p,lnclooi., poro
• dei"", e promoçllodMd:reito.
o. mu~" ."""'",,"""r o. pro-res". cue ,.. mitam <>,,,-.n,. •
], VO'"da Vfo/ê"ctoDomé.lI<ao
r.mili" con,ro n mulhor.com "
nume'.>~o "., Oi>l,'boiç$odOfi_
nol 5-9; p""I,lp.r OeoUdlénda.
Judlc:lai<,a'uar <.OIM O«en.or
da mulhe.. """ 'ermo. do MOçO
27 da lei 11.340/06: ",,1a00.. ,
<.OI" o Defen.", I\l~;co "otu-'.' n. Odo," '':cnloo Cc mulh"r
ocu.. O. Oe crime de homicídlQ
con.umado ou ,cnl<>do.de«le
cuo a condu'. p'atlcOd' «Jo de_
co.... n:. do .io~noo dom~"i""
.n,erior; On"""r e "'p", .. n'.r
.nlldadOs dvl. rujo fin'''d.dO
SOJ' • M.I. a. Int.' .... s do.

mulher•• nece•• It.".. , de.o •
que n~oCtsponh.m Oe recu",,,,,
fiMnce,ro, par.> .ua o'ua,~o em
Jul,., .rom~""", •• ,u'o;.:Io
das i"$litul<;6<odo .bngamen-
to oe mulh.'e. em .ltuoção d.
vulner.~lIidM., o'u" jun'o ,
pol:1I«s pública, "IOdu.l, ou
munlcipai. d. promoção e "O-
foso do, d".""" <I1t mul""r em
,,,., 10d. violO"". d. one,o:

A'.ndimen'o ~mulh.r .,-
'Ima oe v'ol~n,l. dom~s-
tlc•• n,r" o aJui,"mMln
dA' .ç3.. nec~.. s.>~•• ,
bem como O ocomooo~a·
m.n'o ", p''''''''''' <fi_
ml""i. ou. tra",".'" no
2' V.'. d. ViOlo!ncJ.do-
mó"lco o f.mlli.' ""nt'o
• Mulher,no qualidaO.do
... I.Ionl. de a,u .. ,~o,

GRAZIE1E
CARRA

OCÀRIZ

PORTARIA "S" N° 296/14 DPGE, DE lO DE OUTUBRO DE 2014.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO, no uso dos attibulções qu~
lho coMere o artigo 16, inciso XI. da Lei Complemenl~r Estadual ,,0 111, de 17 do ou-
tubro de 2005.

fériaS regulamentares c remaneScent~s aos Integrantes
I Auxiliares da Defensoria Publica do Estado do


