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DECRETO Nº 39.415, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
Regulamenta o art. 8º da Lei nº 4.585, de 13 de julho de 2011, que dispõe sobre regras
referentes à organização e ao funcionamento dos órgãos de deliberação coletiva da ad-
ministração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 100, incisos VII, X e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Ficam determinadas as regras para a organização e o funcionamento dos órgãos de
deliberação coletiva da Administração Direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal,
nos termos deste Decreto.
§ 1º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - sociedade civil: toda forma de organização espontânea ou institucional, duradoura ou não,
cuja finalidade é a de expressar-se, em determinado momento e que não emanam do Estado
nem são por ele determinadas;
II - órgão de deliberação coletiva: todo conselho, comitê ou órgão assemelhado que tenha
sido instituído por lei ou decreto e seja de deliberação colegiada e esteja disciplinado pela
Lei nº 4.585, de julho de 2011;
III - órgão consultivo: destina-se a orientar, fiscalizar, auxiliar, recomendar, sugerir e advertir
a gestão de determinada política pública na solução dos problemas;
IV - órgão deliberativo: além das atribuições do órgão consultivo, define normas e diretrizes
para as políticas públicas de determinado setor do Estado;
V - membro nato: condição estabelecida na legislação para determinados cargos que par-
ticipam de órgão de deliberação coletiva em razão do cargo ou função exercida;
VI - conselho: órgão de deliberação coletiva de caráter permanente, instituído por ato
normativo, para promover a participação no processo decisório e na gestão de políticas
públicas, podendo ser integrada por representantes da sociedade civil e da Administração
Pública;
VII - Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI): tipo de órgão de deliberação
coletiva autônomo e colegiado responsável pelo julgamento dos recursos interpostos contra a
decisão da autoridade estatal que impôs a penalidade;
VIII - comissão ou comitê: órgão de deliberação coletiva de caráter temporário, instituído por
ato normativo, para alcançar objetivo específico, com prazo de funcionamento vinculado ao
cumprimento de suas finalidades, podendo ser integrado por representantes da sociedade
civil;
IX - grupo de trabalho: conjunto de pessoas com papéis interdependentes, reunidos para a
realização de tarefas específicas, de duração temporária.
§ 2º Não se sujeitam ao disposto neste Decreto os Conselhos de Administração e Fiscais de
empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas.

CAPÍTULO II
DA CRIAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA

Art. 2º Os órgãos de deliberação coletiva serão instituídos ou regulamentados por ato
normativo do Governador do Distrito Federal quando houver em sua composição a par-
ticipação de mais de um órgão ou entidade da Administração Pública do Distrito Federal,
salvo a instituição de colegiados por atos normativos editados em conjunto pelos órgãos ou
entidades.
§ 1º A proposta de criação de órgãos de deliberação coletiva deve ser submetida à apreciação
da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais, acompanhada dos
seguintes documentos:
I - os previstos no Decreto nº 36.495, de 13 de maio de2015, ou norma que o substitua;
II - informações que justifiquem a necessidade de instituição de novo órgão de deliberação
coletiva;
III - declaração de inexistência de colegiado com atribuições semelhantes ao que se pretende
instituir;
IV - aceite expresso de entidade da sociedade civil que comporá o órgão de deliberação
coletiva por meio de manifestação formal de seus representantes legais.
§ 2º Os órgãos de deliberação coletiva devem ser instituídos por instrumento jurídico que
defina a sua competência, composição, objetivos, prazo e a natureza de suas deliberações.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

Art. 3º As regras de organização e funciona-mento dos órgãos de deliberação coletiva
definidas por este Decreto devem ser contempladas pelo respectivo Regimento Interno de
cada colegiado.
§ 1º Compete ao órgão ou entidade o qual o órgão de deliberação coletiva permanente esteja
vinculado a elaboração e a publicidade do Regimento Interno do colegiado, que deverá ser
aprovado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2º A necessidade de aprovação do Regimento Interno pela Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão não se aplica aos órgãos de 1º grau.
§ 3º O Regimento Interno deverá prever a agenda temática do colegiado, a organização, o
procedimento de criação e funcionamento dos grupos de auxílio à tomada de decisão, as
comissões para organização dos trabalhos do órgão de deliberação coletiva e os fluxos de
deliberação para planejamento e execução de suas ações.
§ 4º O órgão de deliberação coletiva entrará efetivamente em funcionamento após a pu-
blicação de seu Regimento Interno.
Art. 4º O ato normativo de criação do órgão de deliberação coletiva definirá a sua com-
posição, o procedimento de escolha dos membros, o mandato de seus membros e a pos-
sibilidade de sua recondução.
Parágrafo único. Para garantir a legitimidade da representação paritária da sociedade civil, é
vedada a escolha de representante que tenha vínculo, dependência econômica ou comunhão
de interesse com quaisquer dos demais representantes.
Art. 5º Para ser designado a participar de órgão de deliberação coletiva, faz-se necessário o
atendimento às obrigações e aos impedimentos previstos no Decreto nº 33.564, de 9 de
março de 2012.
Art. 6º São direitos dos conselheiros votar, frequentar as reuniões e fazer uso da palavra,
solicitar desligamento de suas funções ou atividades no colegiado, nos termos do Regimento
Interno.
Parágrafo único. A participação nas atividades e reuniões promovidas pelo órgão de de-
liberação coletiva será considerado efetivo exercício das funções para efeito de jornada de
trabalho.

Art. 7º O membro perderá o mandato por:
I - solicitação pessoal;
II - ausência injustificada a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou 6 alternadas, no período do
mandato;
III - desligamento do órgão ou entidade do Poder Público ou da sociedade civil representada
no colegiado.
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo as ausências, quando comprovadas, relativas a:
I - gozo de férias regulamentares;
II - viagens a serviço;
III - licenças previstas em lei;
IV - serviços obrigatórios por lei.
§ 2º O disposto nos incisos I e II do caput deste artigo não se aplica aos membros natos.

CAPÍTULO IV
DA DESIGNAÇÃO

Art. 8º Os membros dos órgãos de deliberação coletiva serão designados por ato do Go-
vernador do Distrito Federal, excetos os instituídos por Portaria.
Parágrafo único. Fica dispensada a publicação da designação dos membros natos, que será
efetivada com a sua nomeação no cargo público definido na composição de cada órgão de
deliberação coletiva.
Art. 9º O requerimento de designação de servidores e pessoas da sociedade civil, para
compor órgão de deliberação coletiva, deve ser encaminhado à Secretaria de Estado da Casa
Civil, Relações Institucionais e Sociais, para análise de conformidade, pelo dirigente máximo
do órgão ou entidade o qual o órgão de deliberação coletiva esteja vinculado.
§ 1º O requerimento deve ser encaminhado em processo administrativo e, estar acompanhado
de:
I -demonstrativo do custo financeiro, caso se trate de órgão de deliberação coletiva que
remunera a participação;
II - documento assinado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade representada, devendo
conter a indicação expressa do seu representante, em obediência a composição do órgão de
deliberação coletiva;
III - formulário de designação devidamente preenchido e assinado pelo dirigente máximo ao
qual o órgão de deliberação coletiva esteja vinculado.
§ 2º A Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais poderá solicitar
a cópia dos atos constitutivos da entidade da sociedade civil para comprovar o seu devido
funcionamento.

CAPÍTULO V
DAS REUNIÕES

Art. 10. A frequência de reuniões ordinárias será mensal e o seu cumprimento será de
responsabilidade pessoal do presidente ou do seu suplente legal, nos termos do art. 5º, § 2º,
da Lei nº 4.585, de 13 de julho de 2011.
§ 1º A não realização de reunião ordinária poderá ser objeto de deliberação dos membros do
órgão de deliberação coletiva, respeitado o quórum de maioria simples para d e c i d i r.
§ 2º Caso a reunião prevista não se realize por motivo fortuito, deverá ser apresentada
justificativa na ata da próxima reunião do órgão de deliberação coletiva.
Art. 11. Os órgãos de deliberação coletiva reunir-se-ão ordinariamente, por convocação de
seu presidente, ou extraordinariamente, mediante solicitação do presidente ou de um terço de
seus membros, observado, em ambos os casos, o prazo mínimo de dez dias para a realização
da reunião.
Art. 12. O órgão ou entidade ao qual esteja vinculado o órgão de deliberação coletiva que
possuam membros da sociedade civil deve disponibilizar em seu sítio eletrônico e no Portal
da Transparência o calendário de reuniões, quando houver, com data, hora e local de
realização, atas, pautas, resoluções, e quaisquer outras informações referentes às atividades
do mencionado colegiado.
§ 1º As reuniões dos órgãos de deliberação coletiva que possuam membros da sociedade civil
serão públicas, ressalvadas aquelas que tratarem de assuntos classificados como sigilosos
obedecendo à legislação pertinente.
§ 2º As pautas de reuniões dos órgãos de deliberação coletiva que possuam membros da
sociedade civil devem ser disponibilizadas no sítio eletrônico do órgão ou entidade ao qual
seja vinculado o órgão de deliberação coletiva, com antecedência mínima de 10 dias da data
de realização da reunião.
§ 3º A cada reunião dos órgãos de deliberação coletiva que possuam membros da sociedade
civil será lavrada uma ata com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões e deliberações, a
qual deve ser assinada pelos membros presentes e encaminhada no prazo de 5 dias após a
realização da reunião para ser publicada no sítio eletrônico do órgão ou entidade a qual é
vinculado o órgão de deliberação coletiva.
§ 4º As atas das reuniões dos órgãos de deliberação coletiva permanentes de caráter de-
liberativo que possuam membros da sociedade civil devem ser publicadas no Diário Oficial
do Distrito Federal e no Portal da Transparência da Controladoria-Geral do Distrito Fe-
deral.
Art. 13. Os órgãos de deliberação coletiva devem estabelecer em seu Regimento Interno as
regras para deliberação das matérias submetidas à sua apreciação, observando-se:
I - o quórum de um terço do total de membros para abertura dos trabalhos e para deliberação
por maioria simples;
II - o quórum de maioria absoluta para aprovação ou alteração do seu regimento interno;
III - o quórum de maioria absoluta, caso seja prevista a eleição para Presidente do co-
legiado;
IV - o quórum de maioria absoluta para as deliberações que definam alocação e dispêndio de
recursos financeiros.

CAPÍTULO VI
DO APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 14. Compete ao órgão ou à entidade ao qual o órgão de deliberação coletiva estiver
vinculado, prestar apoio administrativo e operacional para o funcionamento do colegiado e
disponibilizar, ao menos, 1 servidor do quadro efetivo para acompanhamento das atividades,
nos termos da exigência do § 1º do art. 3º da Lei nº 4.585, de 13 de julho de 2011.
Parágrafo único. Cabe ao apoio administrativo do órgão de deliberação coletiva:
I - transmitir, a todos conselheiros, cópia de documentos e prazos a serem cumpridos;
II - registrar as reuniões do Plenário e manter a documentação atualizada;
III - encaminhar para publicação as decisões e resoluções no Diário Oficial;
IV - manter os conselheiros informados das reuniões e da pauta, inclusive das comissões
temáticas;
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V - organizar e zelar pelos registros das reuniões e demais documentos do conselho e torná-
los acessíveis aos conselheiros e à sociedade;
VI - assessorar as reuniões do colegiado e divulgar suas deliberações;
VII - prestar apoio ao órgão de deliberação coletiva nos procedimentos administrativos
internos, inclusive com a elaboração de atas e memórias das reuniões, sem que tal apoio
represente qualquer novo ônus aos cofres públicos;
VIII - garantir a organização das rotinas administrativas do conselho, bem como levantar e
sistematizar informações que subsidiem o Presidente, o Colegiado, Comissões e Grupos de
Trabalhos na tomada de decisões.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 15. A participação de servidor ou empregado público nos órgãos de deliberação coletiva
não os afasta das atribuições do cargo efetivo ou comissionado.
Art. 16. A adequação a este Decreto fica sob a responsabilidade do órgão ou entidade que o
órgão de deliberação coletiva estiver vinculado.
§ 1º Os órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal devem realizar
levantamento dos órgãos de deliberação coletiva existentes, identificando e analisando o seu
funcionamento e as suas finalidades.
§ 2º Os levantamentos dos órgãos de deliberação coletiva de que trata o § 1º serão en-
caminhadas, no prazo de 60 dias, a contar da publicação deste Decreto, à Secretaria de
Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais, para análise quanto à necessidade de
readequação e eventual extinção, conforme art. 5º da Lei nº 4.585, de 13 de julho de
2 0 11 .
§ 3º Ficará automaticamente suspenso, em relação ao órgão ou entidade que não tenha
cumprido o prazo previsto no parágrafo anterior, o pagamento de gratificações ou quaisquer
outras vantagens decorrentes da participação em órgão de deliberação coletiva, sob pena de
responsabilidade de quem venha a efetuar ou determinar o pagamento indevido.
Art. 17. A composição do órgão de deliberação coletiva deve ser atualizada, no prazo de sete
dias, no que se refere à representação do Poder Público, quando ocorrer alteração da
denominação de órgãos, em obediência às competências estipuladas pela nova estrutura
administrativa, respeitando a totalidade de membros prevista em sua composição.
Art. 18. Os órgãos de deliberação coletiva de que trata este Decreto devem proceder à
revisão de seus regimentos internos para adequá-los a este Decreto no prazo de 90 dias a
contar da sua publicação.
Art. 19. O Distrito Federal instituirá, no prazo de até 120 dias, espaço de divulgação,
unificação de informações e de transparência.
Art. 20. Aplicam-se, subsidiariamente, as disposições previstas neste Decreto aos órgãos de
deliberação coletiva que possuam seu funcionamento e organização definidos por lei es-
pecífica.
Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22. Revoga-se o art. 2º-A, do Decreto nº 33.564, de 9 de março de 2012.

Brasília, 30 de outubro 2018
130º da República e 59º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

DECRETO Nº 39.416, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
Altera a estrutura administrativa da Procuradoria Geral do Distrito Federal e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições, que lhe confere o
artigo 100, incisos VII, X e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o
artigo 3º da Lei nº 2.299, de 21 de janeiro de 2009, DECRETA:
Art. 1º As Unidades Administrativas, os Cargos de Natureza Especial e os Cargos em
Comissão relacionados no Anexo I ficam transformados nas Unidades Administrativas, nos
Cargos de Natureza Especial e nos Cargos em Comissão relacionados no Anexo II.
§ 1º A transformação dos cargos a que se refere o caput deste artigo é decorrente de
reestruturação e não acarreta aumento de despesas.
§ 2º O saldo financeiro remanescente da transformação de cargos e funções deste Decreto
passa a compor o Banco de Cargos e Funções administrado pela Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal.
Art. 2º Em decorrência das disposições deste Decreto, a estrutura da Procuradoria Geral do
Distrito Federal passa a ser a constante do Anexo III.
Art. 3º Compete à Procuradoria Geral do Distrito Federal, antes da posse ou da entrada em
exercício relativa aos cargos em comissão a que se refere este Decreto, zelar pela apre-
sentação prévia dos documentos exigidos no art. 3º do Decreto nº 33.564/2012, bem como da
declaração firmada pelo servidor quanto à inexistência de nepotismo, nos termos do art. 5º do
Decreto nº 32.751/2011, do art. 14 a 16 da Lei Complementar nº 840/2011, dos parágrafos
9º e 10º do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal e do art. 37 da Constituição
Federal.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de outubro de 2018
130º da República e 59º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

ANEXO I
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CARGOS DE NATUREZA

ESPECIAL E EM COMISSÃO
(Art. 1º do Decreto nº 39.416, de 30 de outubro de 2018)

ÓRGÃO/UNIDADE ADMINISTRATIVA/CARGO/SÍMBOLO/QUANTIDADE - PROCU-
RADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PROCURADORIA GERAL DO CON-
TENCIOSO - DIRETORIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO - Assessor Técnico, DFA-
08, 01 (código SIGRH 01900851) - SECRETARIA-GERAL - SUBSECRETARIA GERAL
DE APOIO TÉCNICO, OPERACIONAL E CIENTÍFICO - NÚCLEO DE APOIO AD-
MINISTRATIVO - Assessor Técnico, DFA-08, 01 (código SIGRH 01900931) - DIRETO R I A
DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO - GERÊNCIA DE COMPOSIÇÃO
EXTRAJUDICIAL E ATENDIMENTO - Assessor Técnico, DFA-08, 01 (código SIGRH
01900963) - SUBSECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DIRETORIA DE LO-
GÍSTICA E DOCUMENTAÇÃO - GERÊNCIA DE PROTOCOLO CENTRAL - Assessor
Técnico, DFA-08, 01 (código SIGRH 01901011) - SUBSECRETARIA GERAL DE TEC-
NOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Assessor, DFA-12, 01 (código SIGRH 01901022).

ANEXO II
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CARGOS DE NATUREZA

ESPECIAL E EM COMISSÃO
(Art. 1º do Decreto nº 39.416, de 30 de outubro de 2018)

ÓRGÃO/UNIDADE ADMINISTRATIVA/CARGO/SÍMBOLO/QUANTIDADE - PROCU-
RADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PROCURADORIA GERAL DO CON-
TENCIOSO - DIRETORIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO - Assessor Técnico, DFA-
09, 01 - SECRETARIA-GERAL - SUBSECRETARIA GERAL DE APOIO TÉCNICO,
OPERACIONAL E CIENTÍFICO - DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
E LEVANTAMENTO DO CRÉDITO - GERÊNCIA DE ANÁLISE DE ALVARÁS JU-
DICIAIS - Gerente, DFG-14, 01 - SUBSECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO - DIRETORIA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS OPERACIONAIS - Gerente, DFG-14,
01.

ANEXO III
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA

GERAL DO DISTRITO FEDERAL
(Art. 2º do Decreto nº 39.416, de 30 de outubro de 2018)

1. GABINETE
1.1. ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA
1.2. ASSESSORIA EXECUTIVA
1.3. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
1.4. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
1.5. OUVIDORIA
1.6. PROCURADORIA ESPECIAL DE DEFESA DA CONSTITUCIONALIDADE
1.7. PROCURADORIA ESPECIAL DE PROCESSOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E
DEMANDAS ESTRATÉGICAS
2. CORREGEDORIA
3. PROCURADORIA GERAL DO CONSULTIVO E DE TRIBUNAIS DE CONTAS
3.1. DIRETORIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
4. PROCURADORIA GERAL DO CONTENCIOSO
4.1. DIRETORIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
4.1.1. GERÊNCIA DE REGISTRO E TRAMITAÇÃO DE AUTOS E EXPEDIENTES
4.1.2. GERÊNCIA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA
4.2. PROCURADORIA DO CONTENCIOSO EM MATÉRIA CELETISTA E RESPON-
SABILIDADE SUBSIDIÁRIA
4.3. PROCURADORIA DO CONTENCIOSO EM MATÉRIA DE PESSOAL ESTATU-
TÁRIO
4.4. PROCURADORIA DO CONTENCIOSO EM MATÉRIA DE PESSOAL DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA E ESTATUTOS ESPECIAIS
4.5. PROCURADORIA DO CONTENCIOSO EM MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA
4.6. PROCURADORIA DO CONTENCIOSO EM MATÉRIA DE MEIO AMBIENTE E
PATRIMÔNIO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO
4.7. PROCURADORIA DO CONTENCIOSO EM MATÉRIA DE LICITAÇÕES E CON-
TRATOS, RESPONSABILIDADE CIVIL E MATÉRIA RESIDUAL
4.8. PROCURADORIA DO CONTENCIOSO EM EXECUÇÕES E CUMPRIMENTOS DE
SENTENÇAS
4.9. PROCURADORIA DO CONTENCIOSO EM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE
PEQUENO VALOR
4.10. CÂMARA DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO
5. PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA DISTRITAL
5.1. DIRETORIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
5.2. COORDENAÇÃO DE GESTÃO FISCAL
5.2.1. NÚCLEO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS
5.2.2. NÚCLEO DE REGULARIZAÇÃO FISCAL
5.2.3. GERÊNCIA DE GRANDES DEVEDORES
5.2.4. GERÊNCIA DE MÉDIOS DEVEDORES
5.2.5. GERÊNCIA DE PEQUENOS DEVEDORES
5.2.6. GERÊNCIA DE FALÊNCIAS E INVENTÁRIOS
5.2.7. DIRETORIA DE INSCRIÇÃO E AJUIZAMENTO DA DÍVIDA ATIVA
6. SECRETARIA GERAL
6.1. SUBSECRETARIA GERAL DE APOIO TÉCNICO, OPERACIONAL E CIENTÍFI-
CO
6.1.1. NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO
6.1.2. DIRETORIA DE PROTOCOLO JUDICIAL
6.1.2.1. GERÊNCIA DE CADASTRO E REVISÃO
6.1.2.2. GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DAS INTIMAÇÕES JUDICIAIS
6.1.2.3. GERÊNCIA DE PROTOCOLO DE PETIÇÕES E CARGA DE AUTOS
6.1.3. DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL E CIENTÍFICO
6.1.3.1. GERÊNCIA DE BUSCA DE INFORMAÇÕES E SUBSÍDIOS
6.1.3.2. GERÊNCIA DE PESQUISA DE BENS E DADOS DE LITIGANTES
6.1.3.3. GERÊNCIA DE APOIO CIENTÍFICO EM CONTABILIDADE
6.1.3.3.1. NÚCLEO DE ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS EM PRECATÓRIOS E RE-
QUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR
6.1.3.3.2. NÚCLEO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES E CUMPRIMENTOS DE SEN-
TENÇAS
6.1.3.3.3. NÚCLEO DE CÁLCULOS JUDICIAIS EM FASE DE INSTRUÇÃO
6.1.3.3.4. NÚCLEO DE CONFERÊNCIA EM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PE-
QUENO VALOR
6.1.3.4. GERÊNCIA DE APOIO CIENTÍFICO EM ARQUITETURA, URBANISMO E
AGRONOMIA
6.1.3.5. GERÊNCIA DE APOIO CIENTÍFICO NA ÁREA DE SAÚDE
6.1.4. DIRETORIA DE APOIO AO PROCESSO ELETRÔNICO
6.1.5. DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E LEVANTAMENTO DO
C R É D I TO
6.1.5.1. GERÊNCIA DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
6.1.5.2. GERÊNCIA DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL E ATENDIMENTO
6.1.5.3. GERÊNCIA DE ANÁLISE DE ALVARÁS JUDICIAIS
6.1.6. DIRETORIA DE REGISTRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE
PEQUENO VALOR
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