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Artigo 9º. A presente Portaria foi aprovada "Ad Referen-
dum" na 477ª Reunião Ordinária da Diretoria, ocorrida em
14/09/2016 e entrará em vigor e produzindo efeitos nesta data, re-
vogando-se as disposições em contrário.

MARIA EMILIA DAUDT VON DER HEYDE
Presidente do CRN-8

JOANA WIENCE GLÜCK
Conselheira-Secretária

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE
MATO GROSSO DO SUL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 2 DE MAIO DE 2016

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia - MS, no
uso de suas atribuições legais e prerrogativas, que lhe confere a Lei nº
4.324, de 14 de abril de 1964, regulamentada pelo Decreto nº 68.704,
de 03 de junho de 1971 torna público para conhecimento dos in-
teressados a Instrução Normativa nº 01/2016, que dispõe sobre o
Regulamento dos pedidos de isenção de pagamento e/ou cancela-
mento de débito por profissionais inscritos no Conselho Regional de
Odontologia de Mato Grosso do Sul a partir de 02 de maio de
2016.

FRANCISCO CARLOS GRILO

DECISÃO Nº 1, DE 5 DE SETEMBRO DE 2016

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia - MS, no
uso de suas atribuições legais e prerrogativas, que lhe confere a Lei nº
4.324, de 14 de abril de 1964, regulamentada pelo Decreto nº 68.704,
de 03 de junho de 1971 torna público para conhecimento dos in-
teressados a Decisão nº 001/2016, de 05 de setembro de 2016 que
fixa o valor das diárias do CRO/MS revogando a Decisão CRO/MS
nº 002/2013 e demais disposições em contrário a partir de 05 de
setembro de 2016.

FRANCISCO CARLOS GRILO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE
SÃO PAULO

PORTARIA Nº 100, DE 4 DE OUTUBRO DE 2016

O Presidente em exercício do Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais, e con-
siderando o Edital de homologação/2016, publicado no DOU de
17/02/2016, Seção 3, página 176, convoca o seguinte candidato apro-
vado em seu respectivo cargo: auxiliar administrativo - São Paulo -
lista geral - Euclides Denardi Neto - inscrição 0102415-9 - clas-
sificação 4. As instruções para nomeação e posse serão informadas
por meio de correio eletrônico e via postal, bem como o prazo para
assunção da vaga ou sua desistência.

CLAUDIO YUKIO MIYAKE

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 18ª
REGIÃO

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2016

Institui os valores das anuidades para o
exercício de 2017 aos psicólogos inscritos
no Conselho Regional de Psicologia da 18ª
Região.

O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei
nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 12.514, de 28 de
outubro de 2011, que trata das contribuições devidas aos conselhos
profissionais em geral;

CONSIDERANDO a Resolução CFP nº 05/2015 a qual ins-
titui os valores das anuidades para o exercício de 2017;

CONSIDERANDO a decisão da Assembléia Orçamentaria
do Conselho Regional de Psicologia 18ª Região;

CONSIDERANDO decisão deste Plenário do dia 27 de julho
de 2016; resolve:

Art. 1º - Instituir os valores para a anuidade de 2017 aos
psicólogos inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 18ª Re-
gião, na forma que estabelece a presente Resolução.

Art. 2º - O valor da anuidade para 2017 de pessoa física será
de R$ 520,72 (quinhentos e vinte reais e setenta e dois centavos).

Art. 3º - O valor da anuidade para 2017 de pessoa jurídica
será de R$ 649,62 (seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e
dois centavos.

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação

JAIR JOSÉ SCHUH
Conselheiro Tesoureiro


		ouvidoria@in.gov.br
	2016-10-05T00:02:40-0300
	Imprensa Nacional
	*.in.gov.br
	Diário Oficial




