
 

PMQ – Prêmio Mineiro da Qualidade 

 

 

1º Ofício de Registro de Imóveis de BH é o primeiro cartório do Estado 

Certificado no Prêmio Mineiro da Qualidade 

 

 
 

 
Fernando Nascimento - 1º Ofício de Registro de Imóveis é certificado no PMQ 

 

O 1ª Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte foi certificado no Prêmio Mineiro de 

Qualidade, na Categoria Prata. A premiação foi entregue em Cerimônia realizada no dia 09 de 

novembro, às 20h, no teatro Sesiminas, em Belo Horizonte ao Oficial Fernando Pereira do 

Nascimento. 

 

O Titular do cartório informou que o “prêmio é resultado do compromisso assumido em prol 

da qualidade e eficiência dos serviços prestados e da adesão ao Modelo de Excelência de 



Gestão – MEG. Utilizando os Critérios de Excelência como referência, uma organização pode 

realizar uma autoavaliação e obter um diagnóstico da gestão organizacional”.  

 

O Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis é um cartório centenário, possuindo hoje 112 

anos. Segundo o Oficial ao assumir o comando do cartório iniciou a caminhada para 

implantação da qualidade e da busca de melhoria contínua, promovendo uma série de ações, 

desde a mudança na estrutura física, a informatização do acervo, a qualificação da força de 

trabalho, até a adesão a programas de qualidade.  

 

Segundo a organização do Prêmio, “todas essas mudanças marcam a transposição do sistema 

tradicional de cartórios, antes em livros manuscritos e fichas datilografadas, para o sistema 

informatizado, colocando o cartório como referência de qualidade no seguimento, e o 

primeiro cartório do Estado Certificado no Programa Mineiro de Qualidade”.  

 

Prêmio 

 

O Prêmio Mineiro da Qualidade (PMQ) é organizado pelo Instituto Qualidade Minas (IQM), que 

é uma Associação de Direito Privado sem Fins Lucrativos, certificada como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP -, pela Secretaria Nacional de Justiça, em 12 de 

agosto de 2005  e pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas 

Gerais em 10 de julho de 2006. 

 

Fonte:http://www.pmqp.org.br/site09/main.asp?op=2&area=Informações&codigo=

28&idioma=1&subarea=Notícias&cod_info=288 


