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embarque e desembarque, na origem e no destino, em viagens a serviço, quando os
usuários fizerem jus a diárias integrais. Art. 20. Esta decisão deverá ser disponibilizada em
cada um dos veículos oficias do Coren-RJ. Art. 21. Todos os termos e documentos de
utilização de veículos oficiais nesta decisão deverão ser arquivados no Setor responsável e
no Departamento de Gestão de Pessoas. Art. 22. O não cumprimento desta decisão
resultará em penalidades administrativas efetuadas pela Presidência conforme disposto no
regulamento disciplinar, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Art. 23. Os casos
omissos serão decididos pela Presidência do Coren-RJ. Art. 24. Esta decisão entra em vigor
a partir da data de sua publicação, revogando-se as Decisões Coren-RJ 061/2015 e
239/2016 e todas as determinações administrativas anteriores.

ANA LUCIA TELLES FONSECA
Presidente do Conselho

GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA AMANCIO
Primeiro Secretário

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 8ª REGIÃO
PORTARIA Nº 2, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

O Presidente do Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região, no uso das
atribuições que lhe são conferidas, resolve:

Art. 1º - Designar a Comissão Regional Eleitoral, de caráter temporário para,
especialmente sob a presidência do 1º nomeado, tomar as providências necessárias para o
cumprimento da Resolução CFP n° 0016/2018 (Regimento Eleitoral);

Art. 2º - A Comissão referida no artigo anterior fica constituída pelas(os)
psicólogas(os): Psic. Rubens Marcos Weber (CRP-08/04009) - Presidente; Psic. Carla do
Socorro Rocha Natel (CRP-08/06793); Psic. Allef Degam Furtado (CRP-08/25975);

Art. 3º - Ficam nomeadas(os) suplentes dos membros efetivos da Comissão
Regional Eleitoral as(os) psicólogas(os): Psic. Maria Helena Ventura Viggiano (CRP-
08/24156), Psic. Eugênio Pereira de Paula Júnior (CRP-08/06099), Psic. Vanelise Masquetti
Valerio Antoniassi (CRP-08/25684).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com vigência até
o encerramento do Processo Eleitoral, ficando revogadas as disposições em contrário.

Ciência aos designados.
C I E N T ES :
Psic. Rubens Marcos Weber (CRP-08/04009) - Presidente;
Psic. Carla do Socorro Rocha Natel (CRP-08/06793); Psic. Allef Degam Furtado

(CRP-08/25975); Psic. Maria Helena Ventura Viggiano (CRP-08/24156); Psic. Vanelise
Masquetti V. Antoniassi (CRP-08/25684); Psic. Eugênio Pereira de Paula Júnior (CRP-
08/06099).

PSIC. JOÃO BAPTISTA FORTES DE OLIVEIRA CRP-08/00173
Conselheiro Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE MS - 14ª REGIÃO
RESOLUÇÃO Nº 1,DE 25 DE JANEIRO DE 2019

Estabelece normas e critérios que visem conceder
redução de encargos legais no pagamento de
anuidades de exercícios anteriores ao ano de 2017
no CRP14/MS.

O Conselho Regional de Psicologia 14ª Região MS (CRP14/MS), no uso de
suas atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei n. 5.766, de 20
de dezembro de 1971 e pela Resolução CFP n. 29/2001 de 01 de dezembro de
2001;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios que visem conceder
a redução de encargos legais no pagamento de anuidades anteriores ao exercício de
2017, no âmbito do CRP14/MS, em face da Resolução CFP n. 014/2012, de 03/07/2012,
segundo o art. 6º, §2º da Lei n. 12.514/2011, que dispõe ser da competência dos
Conselhos Federais estabelecer os critérios de isenção para profissionais e as regras de
recuperação de créditos e Resolução CFP n. 046/2018, de 20/12/2018, que autoriza a
prorrogação do prazo de negociações previstas na resolução supra mencionada;

CONSIDERANDO a decisão tomada na 317ª Sessão Plenária, realizada no dia
25/01/2019; , resolve:

Art. 1° - Fixar normas e critérios que visem conceder redução de encargos
legais no pagamento de débitos anteriores ao exercício de 2017, não ajuizados, no
âmbito do CRP14/MS;

Art. 2º - Os descontos e reduções serão concedidos na forma abaixo
delineada:

I) Para os pagamentos à vista, redução de 100% das multas e juros de mora
das anuidades de exercícios de anos anteriores a 2017, de pessoas físicas ou
jurídicas;

II) Para pagamento parcelado em até 04 (quatro) vezes, redução de 80% de
juros e mora das anuidades de exercícios anteriores a 2017, de pessoas físicas ou
jurídicas e

III) Para pagamento parcelado de 05 (cinco) a 12 (doze) vezes, redução de
50% de juros e mora das anuidades de exercícios anteriores a 2017, de pessoas físicas
ou jurídicas.

Art. 3º - Os casos omissos serão tratados pelo Plenário do CRP14/MS;
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura por um

prazo determinado até 31/12/2019 e revogam-se as disposições em contrário.

IRMA MACÁRIO
Cons. Presidente
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