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PROVIMENTO N° U \ /2013

Altera a redação do artigo 547-C da

Consolidação do Atos Normativos - CAN da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de

Goiás.

ACORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,

no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a demora informada pelos usuários, acerca da

entrega da certidão de nascimento lavrada na forma do Provimento n° 06/2013;

CONSIDERANDO que o ensejo da instituição do Sistema

Eletrônico de Registro Civil de Nascimento em Maternidades - SERCIM é a entrega da

certidão na maternidade até o dia da alta médica da mãe;

CONSIDERANDO o que consta nos autos n° 4633199;

RESOLVE:

Alterar o caput do artigo 547-C da Consolidação dos Atos

Normativos desta Corregedoria, acrescentado pelo Provimento n° 06/2013, que passa

a vigorar com a seguinte redação:

§ "Art. 547-C - O software do SERGIM interligará cada uma das

matemidades/hospitais previamente cadastrados /pelas respectivas entidades
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mantenedoras aos registros civis da comarca em que deve ser praticado o ato, de

forma que a certidão de nascimento seja lavrada e entregue ao representante legal da
criança registrada, até o momento da alta médica da mãe."

Este provimento entra em vigor a partir de sua publicação.

Goiânia, aos QQ dias do rpês de^setembro de 2013.
o

Desembargadora NELMA BRArítp FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral qa Justiça
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