DEFENSORIA PUBLICA GERAL DE MATO GROSSO DO SUL
Corregedoria-Geral
OF. CIRCULAR-CGDP/007/2015
Campo Grande, 26 de junho de 2015.

Excelentissimo( a) Defensor( a) Publico( a),

Comunicamos

que a partir

do dia 27 de junho

do ano de 2015, as

atividades desempenhadas por Vossa Excelencia deverao ser lan<;adas na nova versao do
CAD- Cadastro de Atividades do Defensor Publico, denominado "Novo Relatorio Online
"CAD", disponivel no site da Defensoria Publica (www.defensoria.ms.gov).

atraves do

link: Intranet, clicar em "sistemas" e posteriormente em "CAD".

Importante ressaltar que

0

uso da planilha do Excel se deu em canlter

excepcional, apenas para as atividades desempenhadas no mes de Maio do presente ano,
uma vez que era necessario que a Secretaria de Tecnologia da Inforrna<;ao concluisse a
versao atualizada do referido cadastro.

Ressaltamos que
esta Corregedoria-Geral,
com

0

0

novo CAD e uma versao compactada, desenvolvido por

que traz principalmente os seguintes diferenciais em compara<;ao

exemplar outrora utilizado: i) agora, os numeros referentes a cad a atividade deverao

ser lan<;ados de forma totalizada mensalmente, e nao divididos dia a dia; ii) alguns campos,
como "Resultados", foram abolidos; iii) a supressao de varios itens, tornando assim
relat6rio mais sucinto e coeso.
Por fim, reiteramos que, conforme previsto no artigo 33, XII e artigo 34,
XXIII e XXIV, ambos da Lei Complementar Estadual n. 111/05, compete aos Defensores
Publicos enviar

Gabinete

a

Corregedoria-Geral,

da Corregedoria-Geral

da Defensoria

ate

0

quinto dia util de cada mes,
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atividades realizadas no mes anterior. Tal dever

e igualmente

evidenciado nos incisos IX e

X do artigo 137, tambem da lei de regencia da carreira.
Na certeza de poder contar com a sua costumeira compreensao e parceria,
colocamo-nos

a

disposi<;,:aopara eventuais esclarecimentos

pelo telefone (67) 3318-2516

(falar com Rafael Nantes ou Gustavo Simioli), ao tempo em que renovamos protestos de
considera<;,:aoe estima.
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