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n4.atos
que representem fraude as nora
.RESOLIJOAC: Na 240
mas fixadas na presente Resolução'.
da
Lei
na
4.595,
de
31
II
O
Banca
Central
do
Brasil
VI - O Banco Central Ao Brasil
O Banco Central do Brasil, na for- inciso 17Ye e -9,0
lbaixará as normas coMplementares. poderá baixar as instruções julgadas
, - ma do aphigó 9:°, da Lei n.* do de dezembro de 1964, resolve:
31 .clç dezembro de 1964, , torna público 1 - 'allicar as taxas máximae incl .- , necessárias ao . cumprimento :da pre- necessárias ao -cumprimento do clisa
Resalução.
posto na presente Resolução.
que o Conselho Moneta* Nacionala dentes sobre operações ativas om ge- sente
III a,- Esta Resolução entra em viVII - Esta Resolução entrara CM
em sessão re alizada :nesta data tendo vai dos Bancos Comerciais, nas seguin--, gor
na
data
dê
sua
publicação.
vigor a partir da data de sua publica
naC°
ias
bases;
vieta
o
disposto
no
:artigo
em ,
Brasina,
16
de
janeiro
de
1943,
çao.
Tawas
cisoo V e XXXXJ da referida -Lei re"'
Entta,17.0 Galveas, Presidente.
. Brasília, 16, de janeiro de 1973„
• .solVe:'
1) Em operações, quando lashreadas
Emane
Gramas,. Presidente,
R020I,IJVAõ 244
1 -a+ Estabelecer uma cota de Con. por: -duplicatas, contratos ou °uh:00
tribuição dê IIS$: 200;09 (duzefitoe dó-. 'títulos inoltishe notaa promissárlos,• O Banco Central da Brasil, na forRESOInia0 N." 245
dares)., ed :seu. COM/alente: em outras representativas dá- financiamento à iria do artigo: 9." da Lel. n." 4.595, de .0 Banco Central do Brasil, na fora
grioeclas,. per tonelada OB;. incidente produção de bens e serviços e . à -Sua' 31 de dezembro Ah 1964,, torna peblico lua elo artigo 9," da , .,Lei ri." 4.595, de •
nas exportaçõeS de carne bevina comegeiglização
:que o Conselho Monetário 'Nacional, 31 de dosem:Mo de 1964, torna público,
fresca, resfriada., Congelada ou indesa a) por prazo .de até" :GO dias - 1,3% em sessão realizada nesta data,1;ericla que
o Conselho Montetário Naclonaç
• trializada, a Ser recolhida .e4, Banco :ao Mês -•
em conta o disposto. nó artigo 4,0 in- ana sessão realizada nesta data, tenda
: Centrai do Brasil na forma ê nas con- • :1)) , per preze superior a GO 'dias -. cisos VI e Lii, :da referida Lei: e nos em .conta o :disposto no grtige 4."; ria,
dições por este fixadas.
artigos 2" incisos III e V, 10, incisa VI, cisos VI é IX, da referida Lei, a ries:
,f,4-.% ao Mês
LI a- Á 'presente terinit sé aplica: As laicas acima indicadas reereseh-, 23 -e 29 cla aoi 4.728,
de 14 de julho: 'artigos E', iecises 111 e V, 10; incisa
• da. ..
'tara
o
custo
total
da
operaçao
Pala
•:aoSaeinbarques. atue Vierem a se pro,
VI, 28 -e 29 .da Lei ri.* 4,728-, :do 14 Cle•
eessar ao árripáro de operações de o financiado • 'ConsiçIO'Mn-sO' exolui " I a- OS bancos .comerciais e .00 Ia- julho de 1965, reselve:
- câmbio celebradaS a partir de 13 de :das,. apenas:, as ta:Moa de serviço Li- vestimento não poderão oferecer ao: . I
As aplicações dos baricçá
'radas pela Resolução rr.° 225, de 4 de investidor, :a partir da vigência ,desta investimentos para financiatnento
janeiro: de 1973.
Brasília., 12' dê janeiro de 1973. --ra julho de 1972, ,e o impoeto . Sobre •ope.,., Resolução, para captação de recursos' einpaesas, inclusiva as: remanescentes : rações financeiras. , . sob. a forma de 'depósitos . com 'corre- de' operações de aceites cambiais coaEncOu POMO; presidente.
.2), Em operaçees do- empresemos a , ,ção monetária, coasod sem :emissão traz realizadas com recursos proPpiee,
241
'RESOLTICAO
particularea (pessoas fisleaSY; mestria,de :Certificado, de depóSita, remunera- ficam limitadas a -uma, taxa eperacia,
O Banco -Central do Brasil, na teria quando l'egizácios com •depesitgrites. , ção que 'exceda ., mi' :termos de juros nal, máxima de 8% (oito Per cento) .
tem da deliberação do Conselho Ma- do próprio estabelecimento e indepene reais, 9% (nove por :cento) .ge ano; ao ano, de 'forma :ctile, considerados os
netáriJ Nacional; :era sessão desta dente:mente da' finalidade e .prazo, obedecido sempre, ein -qualquer topo- :custos, de captação - em. :qualques
rio illOs.. •- • tese, inclusive :de remuneração pretl- :das hipótese:a referidas nes itens: I e
data :tendo eM, Vasta as disposições, 2;3% 'a45'
II -.- Ressalvará-Se,
em relaea0 :ao xada r o tete, norninal de 21% .(vinte II da Resolução' n" 244,- de '16 de
•dos.arbigoà. 4°, inciso IX, e 9* da Lei iterh
1,
as operações: tipicaa do..erédito ,e iim porcento) ca,,pita.lizados, ao ano, neiro de 1073 -' o tete nonenal
ri° 4,595; de 21 do deeerabró de 1964, rural,. as
n6.50.
realizadas
mediante
repasse : II - A captação -de remirsos.e.traVes
-29% (vinte e nove por canta»
.reedIVO:
do recursos :externes e .outras, refinare. • dá Colaboraeão .:cie Letras. de 'Câmbio' exceda
capital)Zadas
ao
ene),
Os itemi ,I e II da Resoleção ciadas com reciesós :de :institiligies li- IM mercado
,
a partir da viII -J Considera-se excluído tie
, á.° 1:20-, -de zaõ de janeiro de 1970; al- nanceirae oficiais, as •quais çaritinua- a gencia desta Tar-se-á,
Iteselirdão, Segundo as prevista rio ,itern 1 anterior apenas :a
a . terados pela Resolução na 208; de 2 vão sujeitas a . regulamentaçã' o . especi- : seguintes
taXas:
Valor correspondente ao imposta soa:
- de feYereiro de 1972-, passam a vigor fica.
a) quando: de aceite :de 'bancos ,de: bre operações financeiras..
sai eorri a Seguinte pedação:
a ,cle- investimento ou sociedades de Crédito, III - As aplicações . das aecieclade
. "1 - Conaiderar como empresas in‘e :1ff e-, Mantem-se inalterada
financiamento e investimento ligados: de credito, financiamento e inVe5t1,.
dustriaia de pequeno- e médio :poate, :terminação: de não . alibrio de jureS, cli- :a
'bancos comerciais, máxime .de 22.% 'mento, inclusive guando ;realizadas
para Os efeitoS do que dispõe a Rem-. aota ou indiretaineete, às contao. de :(Vinte
ç dois por cento) capitalizados com recursos próprios; serão efetiva,
a visto.
- bidão WAina citada, aquelas cuja mon- .denósítos
...
nó
elaa de acordo com novas tabelas de
tante de vendas anuais, em 1972, não W --- O Babe° . Central Ao Brasil: 3)ante
:quando de .aceite dos demais custos máximos pára financiamenteá,
tenho, ultrapassado a Cr$ 18,000,000,00 considerara falta grave, :capitulada no bancos
de
investimento
ou
sociedades
elaboradas
Com base naquelaa torne.,
=-1969,
indo.Becreto-lei
n,"
448,
.de
32
.
.(dezeitti milhões de cruzeiros).
ele 'Credite, finandaniento e investi- Mas .ao Banco Central cai deeorrêni. '
da inulta .que couber, mento
17f
Reajustar R remuneração res,-- pendentemente
que
nao
integrem
eonglomeeia
da,
Resolução
na 212, de 2,2,72,
a retenção de parte do valor :dos .ein- rado: finanCeiro de que participe banco
Nativa àS seguintes próporçõeS:
ou outras práticas que ré- :corriecial máxinio de 23% ',(vinte e reduzidas' de Valor absoluto equiva--- 1,3% ao Mês - taxa Máxima de préStimos
pelo menos, ad: test:atado da ré.,
juros calculada semestralmente sobre presentem frauee às normas fixadas. três por cento) capitalizados ao ano. lente,
duçãci: verificada nas taxis ele captas
nesta Resolução,.
a salda .devedor
111: --a As condições estabeledidãe
ceio,
na
estalielepida pela Resoa
.comissão
--, 0;5% ao ano
- A presente Resolução .eptrara item II ,da,' presente Reso gueão apli- lução ia,'farina
244, de 16a1.73.
abertura de :credito:
em vigor nó data :00 gusi publionoo, Caaw..se -tal:ilibem às letras de otunbia IV - A participação de terceiro,
Salve a hipótese do imposto sobre :ficpdo revogada a Resolução is? 207, . já emitidas e atualmente .ein poder em serviços ligados a financiamentos,
operações financeiras e claa tarifas de .de 2-2-72.
das 'instituições integrantes -de sisa
interVeMentes eacadores ou sob
' Brasília, 16 de janeiro de 1973.
.serviços Ligadas peia Reseieção
tema :de .distribuição :de :qUe trata o 'qualquerr, Dutra forma, pão podera.a.fepresidente.
mero 225, de 4 de jbllia dt 1972,.-con- Ernane• Galveas,•
-artigo 5.° da Lél: ri," 4.728; 'de 14 de, tag o misto finai da, o peração,, colost.4
tinua vedada, nas operages da espé- • • RESOL-Cg-AO N.' 243
'julho de 1965.
, :despesa da institaueão:
cie,. a cobrança de quaisquer outrOS
IV ,- Admitir-sé-á que os bancos. hilndo-se
nanciadora, todos os custos da:
O Banco' Central do Brasil, tenda comerciais e .cle investimento sê .utili- ção:
encáigoe."
financiamento no consumidor
II - A presente Resoleclip entrará em vista O -disposto 110 artigo, 9,0 da,'sem, para captação de recursos, das dosde
respectivos sorviçoe 'aoroplemenem Vigor, na data de sua pulálleação,, Lei n.° 4 595 cle 31 de désembro •cle :instituições integrantes do sistema .de étaTee.
fiçando revogada a Resolução n 208, 1964, torna pdblico i^elee a Ceei:Selha distribuiçao do que trata ó artigo 5,a
de 2 de fevereiro de 1912.
.1k/iene:tarjo 1\facioiial, em sessão Tátil- .. da Lei 4.728; de 14. de jalne de 1965,_ V -a. 'Continuam . enr vigor as ressal,j
Brasília, 16, de janeiro ale 1973,
aada nesta data, .00m11. base no :artigo com a remuneração . ,rioáxime, prevista vás constantes no Meia() III da R eSog.
fitniezê C-a2veas,
4.° :inciso XIV, -da referida Lei; ia- ,ria .Resolução n 137, de 124,;19,coa Mção •ri,' 115, dê 214-.69 (opereçõêá.
siderada tal remuneração incluída :noa, Coin recurOos .exterrioa ou. na 'condia
solve:
RESOLUQ.A.O. Na 242
I - liminar a incidência dê ro- tetos nominais fixaeles para ao apli- ,ção de agente financeiro), bent coint?
ós vedaçõeS de que tratam OS itenSIV;
o: Banco Central da prasil, na for- colhimento compulsório sebre, depósis• cações daquelas. instituições,
Barleo Central: • do Braáll: V cio meeino doeurnerita.
V ina da ,dellberaeã:o do Conselho Mo- tos a praao átaperior a 90 dias, de que
:
VI - Constituamô falta grave i para
considerara
Salta
.graVe,
para
os
efeida
Resolução
na
89,
flete:rio Nacional, -em sessão desta, trata o item
4ê8 de a dá te, Os efeitos dó peeretoalei IV 448,, :06
tos do peareto..,:lei
de 26„1-66a.,
data, tomada com base nos artigos

1 DOCUMENTO

MANCF-1,4t e) 1
w.

:tD IA4I-OGR

1 90 QUI IB,-40;ra 1 8 ,
1'); .expediente ,daS repartições
públicas, destinado -à publicação,
será recebido na Seção de goinani.-.
Vações até as 17 hOtas. ,C) fateiadiinento do público pela -Seção de Itehoras.
dação será de 12: .às
2y Os originais para ,Puinicação,
4evidamesite a21,1enticados, deverão,
:ser datilografados diretamente, em;
espaço dois, em papel acetinado mi
.apergaminhado, medindo '22x33 cen=
tinteiros, sem emendas ou rasurai:
' nac dilicultem s-ua compreensã;o,,
.em especial onando contiverent tabelas.
'Serão admitidas cópias ela tinta
•preta e indeleuet, d arítério

*ma

•

,

ãõ

'

arte 11

EXPEDIENTE

DEPARTAMENTQ pE IMPRENSA NACIONAL
.0mit,7,011e'5'
:E)R;IttO PEREIRA

• ilá,fitrrci, de 1:573
ehegio,
vale Pbâtal,- .enyfavos' deTesoltreiro dó Departamento
Wenpa Nacional. Quante. aa -ornara.,
to de porte aéÉeo,
faVor da De..
legaeia Refileno/
Empresa
Jeira ele Correios e .!elégrajos,. em: iilrastlia.

'1) No ,eltso -de Porto (Orco papa,.
4maii,dade, ?aia sem vida ,per esse sacio
r(e teansporte, a Pelegacjagioíoitai
,C1-11KFIX :cr À *oX:Io jáRiscaçÃo
CF4111P, 11 :PO SERVIÇO ia PUeLIOAG6149
pin/pÈêsa Brasileira 4e Oorr
otos
Telégrafos
,enz Brasília Se obriga -a
.F1.9RIANO: 'OUIMARÂÉS, i
:9,. DE ALMEIDA CARNEI RO
oonvfileter ,encaminhaimento. ao -des.
independentinatário -por outras.
:DIÁKIC) OiriCiAL
*emente ,de acréscimo nó preço.
43.)'
Pe?ellaela li O gi Õ gat : 00 071,',
àe,ÇÁo . 1 - PAntraii
près,o Brasileira -de Verreios. e frei&
wroos em ~sitia reserta-se : o 4i,
adminietraollo, deecenthallimla
Órgão dedinado peb.lionçãO dos átos;
,"eito ,de reaj,ustar os .seas. Irá
finpresso ,nas oficinas do Depurisiniento de 'Ibiprériss iNnoNmat
-3): Os originais encaminhados à
vaso :de elevação- de tarifai .c.Onver;irigis aéreas-, mediante, nvise-pi7év(o
publicação irão serão .restitaidos
wes assinantes, ,
partes..
•13 , È A
-9)- Vs. puczos dq. aásinatura pe• 49 Ai, reclamações pertinentes • h
dertio ser semestral- ;ou 'apua/ e Se
inatérut- retribulacy,,. -nos _ -casos • de
iniciarão seMpre Ito primeiro-:dia Úti)
énta pu -aniissdo, serão enconjultadas,,
do
ASSINATURAS
ASSINAt
Mês sub,seqiient e.. O pedida de
por 'escrito; a Seaão 4e Redação , ote:
subSeqüente d
:POrte aéreo poderá ser, - mosca, se;0; quinte:
:PunniONAinos
FLEPARTIÇÕE
'PARTIÓ01,00$
~Orça,anuttl'.
praeo dês assi,.
pub icaçáa
l
.
É;50i
P011,E;IctOor
sã: mente
5) 'AS -assinaturas sereia tomados SeMestre- Cr$ 5000: Semestre
anual-0
Mia
haverá
transpOrte
por
iii DI N 0' tranSporte por tia
O '' • **
'Ç'r* 11°P 'ig° A11°. • •' ***** • • -• •,•'• •••,* Cr$ 150 via aérea.
.aérea será contratado separadamente
Exterior
10), A: rennüttção ;deveth :ser solictExterior
colo, a Delegacia da Empresa
fada dom antecedência 4e. ah- dia$
r gred (JS
. ei O
sileira de Correios e T
ris
120
,
00
Ano
900
Cai
• • •••••44 ****
:venchhento -da •00w:tura a 49 verte'
• n '•''•-••••-••• • •-•-•'•••• C - "Brasília. Esta poderá se encarregar,:
•
aérea Vencidos, 'seraa. ,*:Mp :3-foos in,
lambera de ,encaminhar a pedida de'
PORTE
AXREQ
dePendentemente , de c,I,VrSo-prétio..
.1,Vèsie caso o::
assinatura-- ao
D
1
IV
o
PeAnual
Cr$
10200
Cr$
204,00;
foffiztozte, .(lftioilw ao
Or$ 178 : I Semestral'
: Mensal
-para reeebereni, sUplemen,,.
dicló de assinatura e a pagamento- da
tos rets ediçosS dos ,Orgtias...oftbiots,.,Os
valer . 42tarrespondente, na forma- CIO:
151i72VIBIZO AVULSO
assinantes
deverão SolicitiMoS na aio
:
'
item egitinte:.
-0
2)1ÇO 40 ?2.1.117LatO . 4272LiSO flagra na. ultima página ri c Cada .. dei :cgsfnaiunt.
12) ,bs pedidos de: aásina,tures ide. ,
kesiiissft de valbres para éxemp/o .
: 0 A -i
, Servidores:
-devem ser. snéelminitailas
,aesinatura, 'quê será acompanhada
da
Cr$
8,01,
:se
'
acrescido
da
.fflont
contprovante . cle sua :situaçãO
atrasado
serd
da
exemplar
O
-.
p
reço
a
sua
de sacias caimentos ,quanto,
: funcional,'
. apheaçdo, -eerd feita•sórnente por ,nlesnis) -a-no, a de 'Cr$ UI pot -ano. se .de anoS -anteriores.
_

AL:::EIERTO

- • Os bancea
iny.eatiinente
conseCutivos ou hão, por periodás
326 .i pdê p sndenteinen té de outras., necessárias à mtecução do 'disposto- na
de 30 dias,
as sociedades de crédita, finantiaineM
:Sanções -cabíveis; 'quaisquer atoa cjná preaente ReSelução.
.1V) Nas casos de pagarnento an- to e inVestimentes . -enViarão Ao Dance:
representem: frauda às -normas fixadas, VI ,-, Bata, Resolução entrará em
Viger ná data de sua publicação,
ta, préSente Reseluçao.
tecipado, o bane° terá direito a Central de
- Inspetoria; 4e
BraSilia, 16' -de janeiro de 1973. restituição do : Custei. "pra- rata Mercado de Oapitais: - no prazo má• VII - O Banco -central ,da
xinio-de 15 : :( q uinze)
ptdera, • baiXer As :instruções julgadas: Emane Gr.tivectS ,. presidente.
temporis,"
.da ,deta-clea=•
teõesearias ao- ,cuitipriinente do, dis•ta Circula-A osseguintes •elenieritóa:
CIRCULAR N° 194
2. A presente Oireular entra em Viposto. tia .presente Resciluça,a„ Inclusive
-exemplares ; da& inatrtaçõee,,,eXpe,
gor na data de sua ~NUM.
•de tabelas ks. Instituições financei?as
.a
,clides com vistas. :aa atendimento r da&
Brasil-ia, 16 ,de janeiro de 1973.
• -de ctiStoa máxirnos, para -financiaC'erraltiicainos -que a -Conselho- Monormas das Resoluções :pu'uneres 244 e
de :Carvalho e II I," elle filho,
manta.
^
netario Nacional, em sessão-desta,
•245, de 19.1,73;
Resolução entrará em
cleciditi fixar era . até 1:0% Ides por
b)' mapa dernenStrative , dagrtaxaa. de,
CIRCULAR N° 196,
• -vigor lia data -de sua publicação:3.,
cento) doa: ;guapos ,disciplinados pele
:captação de ,recursos vigentes,,éin
Brasília. 16 . -de janeira de 197.3y
Resolução
número
-69,
de
22'
de
SeteinAs Instituições Financeiras
,corrência da :aplicação - ,cla ResOltag.ko,
Emane- palpeas, Pteeidente.
braffe 1967 o limite elas aplicações em
'o? 244, 'de 16 ,1, 75;:
cleacentoa de notas -promisaerias rurais : Comunibanioaquê o egrieelho Mo, o) . exemplares
RES01,~0 R' '240das neva& tabelas de
• coneernentes á co.- netáPio ,Nacionak, 'em seasão de beje,,
ou
'outras
papeie:
Ba-rico: Ceritrel do Brasil; na- for--de gado :bovino- para. nom base pó, RrtigO I0 da Lei' número-, Sinanbiainento e 00, ,publieno
•,fiaa, : cfq artigo :9." da •el ri.P . 4.595; de: mercializaçãomenos vir, dois jornais 4e,gpaticleí'
em qualquer época do ano: e em • 5.143 de 20- de Outttbro de 1-966, re- pelo
21 de deásirib_re de 1964, 'terna publico abate,
solVee eliminar as alimiotas do irnpos-• dipctilaoilo rio pais,, devera ser .feit14.,.
lodo,
o territerio
,estabelecennacienal
Cotieellui- IVIânetaria Nadionaly :dosobre
aS taXas MáXimas -que pasSarão
igualmente que as- praias -dos nes- te sobre operações finariCeiras nas- ene'
- em , sessão realilada- nesta :data, tendo peetivos
ser cobractas'.
.
docuMentos não pocleràó rações de -crédito rural: destinadas a
CM, vista o disposto nos artigos 4. ü '
'
MiSteia ejeu inveatirnentos, de :qualquer
- 4 ptiblicidade , a -quê alude
reter-ida ,exceder a 30 -(trinia) diae.
• Cisa VIII, e IQ, inciso
'V'
itent antepier :sega reDesta foinia, ficaria alteradas as dis- valor.
résoive.;:
gs: presente circular :entrara cio Opváda me4sOmeritél,
.1. .Nas..praças -pede mantenham posições : sabre a materia, constantes
Optar, em ÉtPen'as, Uma das • duas' pubim
deperiderieias. -as. sociedades de cré-- ,do Capitulo VI, do Manual de Credite vigor na .data -de sua publicação:.
'cagtieS, por revista especializada ,' '0$
dito, financiamento- -e ,investimento Rural : e cia CartaCircular n° 45, de 19
Brasília, 16 dê janeiro de 1973:.
poderão , manter •lementos. 'de seus- cie maio de 1971.
Lzit de carvalho e
-Filho, Di- exemplares respectivos sero arOttiva'm
dos na própria instituiçã o financeiraquadres: funcionals: clestaeades junto a Bra gilia, 12' de janelie de 107
3. - retor.
. , cstottletimentos- -comerciais,. -desde- Paulo Yolcota, Diretor.
CIRCULAR N° 197
IV
As instituiçõeS, integrantes , de : ^
, -com- a ',exclusiva finalidade -de
de :dial:POMO- o, de . que ,trata
CIRCULAR ^N° 195
Aos Bancos de investimento, ;às Socie- Sistema
Contrafação . -de operações 4e financia59 da Lei n 4 726, de 14 de-il!-1 " dades de Crédito, Financiamento è lho.artigo,
mente . ae-consurnidor final e ,reepeeti- Aos Estabelecimentos Bancários
-de 1965, 'deverão -ter presente,
-na
lebestimentos .0 as demais Institui- negociação
va ,cobrarlça,„
Comunicamos que o Conselho Mo-de Letras de Cambro Com BM. praçaa onde a sociedade netário Nacional, em sessão, de 15 de' ções integrantes (te sistema de dis,- :O público ou co.na'-ontras
dostitnicões
-da .
tribuição de -titules -ou valores mo:de credite, ,financiainente investi- janeiro de 1973, -tendo em vista o dis-siSteina as taxas makiinat -de- rartM,
biliáries, no mercado de capitai&
Mentos não •inanteriba dependência, a posto no artigo 4", inciso XVII., da Lei
fleração fixadas na Resolução. nP 244;
. prestaçãe do, serxd.o.p de que se: 'tPate n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
Comunicamos -que a Diretoria deste :-Cle 16.1,73.
- dependera de prév.ia, autorização , '- do decidiu : dar a seguinte redação para o Banco
Central,
tendoem
vista
o:
dis-:
Banco Central -da Brasil, erns cada item 2.f da Circular ri° 152, de 22 ele, posto 'nos itens VI e V11, respectiva.: V - As :notas de -venda -de , Letras -de
: Câmbio- -cleverão•- •center
.0ase,
elementosmente; das Resoluções numeres 241 e' de Calejai° necessáripS
einpreeas -que se utiliza- janeiro de 1971, do Banco Centeal
ao :controle : -do
245,
dê
16,
1.
73,
delibereu
•
saterultineino :das termas , cleata Roso- ,.
p ern da, faculdade prevista nos itens
.1 -e 11 -deverão cbrimnicar :Re Bancá.
inleasâo d'oravante fitnitadas a : MO°,
'";(,)- Custo: Cobrado no ,ato de
-Central da Brasil' a -clènorinnação , e . 0
titililação dói recursos, :nas se- 5 :(oineo às tabelas de -ciastes •Máxi,
VI - Para os 'fins -de apuraçá,"Li -dês
endereça dos -estabelecimentos tomer,'
„ moi de finandianiento utilizáveis peláa rendimentos
guinteS 'bases:
eferedides,
•• ciais junte -aos duais destacarem seus: I) Até e litinte normal
sociedades
,
de
-crédito,
financianierito
e
,orri,
conta- preiáamen os dia.s- a de-.,
:a(lentes.
. . . 'fixado no contrato- de
ifiVeStimentes,. sobre as quais incidirão correr d g data da ef e tiv eenii cao ão 'até• IV - vedada á tobranea de -qual, 'abertura de crédito .... 18% a a.: 'às
pedtições -determinadas
itCrri
ci vencimente, vedadas ry,uelaciiter con:quer- taxa ,àdiciorial decorrente- -dos: II) Acima daquele limite 24% a, a. dá Resolução'
ri° 244, de 19.1.73, comi- cesabes acessórias, :inclusive a do AM-..terviçoa ;prestados ma fornia desta •
Os
custos
adiam
indicados
:Sideradas
às
cinco
principais
lanças
de
-posta
:de renda, que pêra -retido , :na
' Resolução, devendo , os encargos res..)
beire:ia
sertie elevados para 20% e 20%
n
(veicules riovaa, fpnte per conta da investidor.
pectivaS ser -absorvidos- pela institui,'
a.a„,conforme e- caso; semPre: que ,veículos usados •:eletrodomésticos
Com vistas- até, que ;disPhe
: çaõ finandiacióra.
o banco utilizar ó 'crédito, pareial tanciamento de sem viços e credito,di itein- 1" -de presente 'Circular,. -ae SocieCf.Bance Central de
p0ou 'totalmente, 150s'mais - de
dias ',reto sem alienação fiduciária).
dades ,do
dera ..baixar normas complementares"
firiariciarnerito,;e

Qtritit4,4eita.
'MARIO; OFICiAL
_•,,•
vestidientOS •claSsificatão ,dentro das. p endentemente de outras sanções ca,
faiisas especificas mencionaclas peque-. blvels, quaisquer atos que representem
le dispositivo. as nevas tabelas' a serem' fraude às normas fixadas nesta Cirremetidas à, Inspetoria, de Mercada cie. cular.
Capitais cio. Banco Central do Brasil..
Ira -A presente Circular entra em
VIII -- O Banca Central do Brasil, vigor
na data .de sua publicação.
considerará falta grave- para os efeitos Beasiiia. 16 de Janeiro tio' 1073. do Decreto-lel a' 448, de 3.2.69, indo- Francisco Da 1.4oni Neto, Diretor.
3TÉRTO
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-Parte- I()

Janeiro de 1973 1911
e.
1 desta .Autarquia --- Perininio de Souza Iprovisóriamente ; pele ERpecliente de
Amorm
i, Chefe do Setor de Medições, referido Distrito, durante ,os impediCadastre e Desapropriações do ',5, , Dia , monteie eyontiltils do seu 'Chefe.
,-....
'brito Ferroviário, para res ponder, Morrido
114fãcitireita.

s-ntinto D A 1ED

UCA. ÇA

O

IfLTLY FRA

IVE R SI D E FEDERAL
-cicio de dóis cargos, -em horários tilveiàoà, som prejurzo do numera regaDE SANTA
'CATARINA
lamentar, de horas de trabalho, determinados
,para cada um."
Ne IP) 14,/DG- - Designar TereziDEPARTAMENTO
Dep artamefito 'tio Poss9at
nha rio Jesus Lopes de Souza, DatiDeste modo, consoante atestado
NACIONAL DE PORTOS E VIAS lografo AI1 e503.7-A, para exercer o
p roaeso n.' 3:316-72.
anexo, firmado pelo Chefe do . Doarencargo de -Auxiliar, toá a gratificalamento de Pessoal do LED, a Proles- 'NAVEGÁVEIS
Interessada: Maria de Lourdes
sena Mama ele LoUrdes Amber exeroe
ção mensal de Cr$ 512,00 ( quinhen- aliar.
PORTARIAS ipn 9 DE JANSIRO tos e dezoito cruzeiroe), constante da
suasatividades profissiOnais,
liapB 1973
Tabela' de 'Gratificação 'pela Repre- Licita a actsmuleeila das funções ' rário abaixo descriminado Segti ndas
Diretor-Geral do Departamento sentação de -Gabinete,. p ublicada no de Diretora Assistente 'do Curso Nor- a Sextas-feim das 10 horas às 12 ha,
Nacional de Portos e Vias Navegáveis, Diário Oficial ,de 19- de setembro de mal do Instinto Estadual de Educa- ias e das 14 horas Sr 19 heras,.
no 1.15Q ,ns atribulOes que lhe são 1910, em vaga- . decorgente da dispen, ção e Auxiliar de Ensino 'cio Depar- bade das 7 horas ae 12 horas.
O regime de trabalho a ser c
conferidas pelo artigo 11, parágrafo sft. de Nilta Pereira Clero Vazquez - tamento de Métodos de Ensino do. primo
pela Professora Maria de 1.aiCentro. de Educação da Universidade
3 0, "tent 7, dó Reg imento aproVetio EScrituráriocles
Achar na disciplina de Deis, tica
Federal de Santa Catarina,
Pela Decreta A° 58,324, de 2 de ma ja
(P) 15/DO.
Designar
Keder
Eepeciál
de Peicologia do Deputam ende 1996, psiblieado . no 1.)¡.(1-r1O Oftciai SuecL Conferente 18, para exercer o
Parecer
lo .de Métodos de Ensino, do CMitro
de 27 siibeeqiiente, resolve;
encargo- de Ajudante, com ei gratifi- O Diretor do De
de Educação da Universidade Fed eras
p artamento do Pes- de
(P) 9/1)G --- Dispensar Nil da; cação mensal de Cr$ 34500 (-trezentos
Santa Catarina, é .de 12 heras SeMaria d e Carvalho Gavinho Marina, e tua-canta e cinca cruzeiros), cons- soal. da Universidade Federal -de San- manais,
assira clistrIbuidOe; Segun
Auxiliar cie Administração, do socar- tante da Tabela ' cle Gratificação pela ta -Catarina, 'através dá, Portaria nú- a Sexto-reiras das 7 horas às 9 110das
' go de Assietente, constante ela Tabela Rep resentação de Gabinete, publidada mero 464-72, designou a Comissão e 20 minutos, Este Oraria consta ra.s
infra subscrita, para emissão de Pa- fls. n." - .$4 e 35 do processo às
da Gratificação pela Representação no Dictria 'Oficial da 10 de setembro recer
sobre a per missibilida,cle de
de Gabi nete,, publicada no Dittrió O
cio 1-970,. em vaga decorrente -da do- acumulação,
por p arte ela Professem mero 93316-72, firmada juntarne ate
cita de 10, cie setebm cie 197-0, desig- Pensa- de Terezinba de Jesus Lopes
a programa de Didática Eepe cial
de Lonedes Archer cio' cargo :de com
nada conforme Portaria (P". númer de Soim
Datilografo AF-503.7-A, Maria
de Psicologia (págs, 9 - 10 - 11
Diretora Assistente do Curso Normal 12,
.30,pa, cl 16 dê .setembro' de 1919,
e 13 da referido processo) min isdo IEE, com a de Auxiliar .cie Ensino brado
Ptibliõada . ri Oficia/ de :23: de
aos 'alunos da 4, , Série. das C ur
-da Disciplina -ele Didática Especial dg sos
setembro-da 1979 , e no'130A15 n e 101,
Seriados
cie Pedagogia
Psicologia',
DEPARTAMENTO NACIONAL
11O,
do Departamento.
de. 24-0470,
li/lá- pelo 'Chefe do DepEnStarnento Piloso
'.
.
Meé-,
todos de Ensino elo Centra de Educa--' todos .
DE
ESTRADAS
DE
FERRO
N.. (ia): 10/IX+
de Ensino, Acresça-se as ati VIção,. de Universidade Federal de 'Sane
Dispensar Nilta
Pereira Ober° Vasques,
dados atinentes à' 11.1neli- a .ele. Ass iae
Catarina.
5 DE' JANEIRO
AF: -202,8,A, de encargo de Auxiliar, PORTARIAS
de Direção da Curso Normal
A Comissão designada para aprecia, ente
DE
1973
11111conforme comprovante- (cOPia. do
'Constante da Tabela de Gratificação
'sãoda
matéria
em
,paiite,
expressa
Éteg
Pela Representação de Gabinete, pu- -O Diretor-geral do Departamento sou Parecer pela licitude :da
imento) em anexo.
referida Portai-AO, a analise concernente
blicada rio Didrio Oficial de 10 de se- Naoional cle Estradas de Ferro, re- acumulação, em Virtude
à
,de
have
omp
em
tembro de 1979; designada -Conforme solve
'apoio .da mesma '.a cw'relaglio . de via, liSQ atibilidadu dê hortl .rtos a 4 an aconcernente: .a cot,velagio
Pertaria "P' n.° 496-DG, de IQ de M 9 8: - 'Conceder dispensa ao En- *ias, e a ,compatibilidade
715
lvoret- Orias- está prescrita no -artigo . '99, i
maio 4e, 1907; publicada no BOAD genheiro, Td. 602.22-B, do Quadro de rios exigidos em Lel,
iso Th e seu parágrafo I.° de, arti cio'
n.° 81; de 11 de maio de 1967,
Pessoal., -do Ministério 'dos Tearispertes Justifica a Com(esão seu. Parecer 9 ii
dá Constituição dó
dispo
através cias seguintes-coasideraçoes:
(P) 1.1./DG - Dispensar TereLauriston
Pessoa
Monteiro
de
SUM.:
do . Magistério SUpe.DiQ
gip ha de Jesus Lopes cie Souza, Dati- tittito eventual db Chefe da Seção de
A) No que diz respeito à "Cartola-- si a°Estatute
4,821-A,
de
6
de
dezembro
lógrafo AÉ/ .503e7.A, do encargo
de,
ção
de
Matérias".
Org anização e Métodos da DiVisão de
965, Capitulo
artigo 26.
Aj udante, constante da Tabela de Planejamento
O Decreto.
do . mesmo Departa45,.-048;. de 12 de
,I
loriariopolle,
3
.de dezembro de
Gratificação, pela Re p
ombro' de 1958; artigo t b,, parágrafo
de. alento.
Prol'
A'Ictl
Aparecida`Qa4a
Gabinete, publicada no iesentaçãO
vi
e, inciso III, r eg ula-É/entendo
:OidriO
disPreeidente.
Prof.'
de 10 de, setembro de 1979, designada N.' 9 - DOigriar o Engenheiro, Oslo nos artigos. 182' . e 189:
e
, da Silva Costa, membro,
- tio Esta
do Quadro de Pessoal to. dós Funcionários Públicos
Éto
conforme Portaria "P", 499-DG, .TC.,602.22,13,
Civis. fe ssora Wieeriq gonoekdio.
do
Ministério
dos
Transportes
cio Piossite
a União, declara permitida :a Rui-mu- o- C o'claso
de 18 de julho fie 1968; publicada no Láuriston Pessoa Monteiro
, para expr.
1Weri-tbro:,
ROAD n,° 137, de igual data,
Cer a função gratificada, eirilbola 1,Fe gia de -dois cargos rennineraclos,, uni Processo:
n..
O DieetoreGeral Ció Departamento de -Chefe 'da :Seção cie Or g anização e emite° e outra de Magistério; desde
."
e haj a Perrelação de , Matérias nos Interessado; Eugênio
Nacional dê Parles e Vias Navegáveis, IVIetidoe da Divisão de Plariejaatentó
is
•- ,no
cargos
a,
serem
-exereicipe.
uso de atlas atribuições e de ecor, do mesmo pepartamemo,,em vaga de.a acumulação das funções d
no exereicie -de função de PrLicita
com o Decreto n.° 64.238 ÇI Q ZO.de corrente da falecimento de JoaqUila Assim,,
ofesor de Quiyinea do Instituto' Es
retora (4ssiStente
março de 1909; O tendo em viga a de ,Aralljer Lima,
Normal
dual d'e Educagá'ó, ,Parinaoêutie
' 1131131), envolve-se forniação
ap rovação da Tabela de Gratificação
1Witb- Bi °q uímico. da Fundação hospitala o
N.9 10 - Oenceder dispensa ao
2,100; como as p
Pela Representação de Gabinete pela Técnico
ecto.
ilecessarta
para,
de
Santa Catarina (hospitalar fari,
In -de Administração,
exercício . da função.. A. .ProfesSora'
Exmo. 'Senhor Presidente da Repú- 001-29.A, do Quadro de Pessoal 'ela
Edith Gama Remoa) , e Auxiliarr e
aria de Unirdes Archer, 123:chora. Eu sino
blica, exarada na Exposição de Motido De p artamento do Quimic
- Ney . 0 Almeida Gama
sistente do Curso Normal IEE; do Centro
ves 536-DASP, de 21 de agosto de
substitetto eventual de Chefe da lica
os necessários conhecimentos versidade qè Estudos Básicos da Uni.
1970, publicada no Diltrio Oficial de de
Seção do Pessoal do mesmo 'DepartaFederal de 'Santa Catarina
dagóg(cos, no dese
mento.
10NO
dá setembro de 1:9704 resolve:
se as atividades p nvoivimenta -de'
a3) 12/DO 4- Designar Meia
rofissionais, Riu A. 'coinissãO Parecer.
C011
designada. pisca aptaseq
Maria de Carvalho Ga-vinho Vianna,;, N.° 11 - Designar o Técnico de Con- ria üência, e que.a Professora 1\44çâo da . matéria, em p alita,
espre,s,
tabilidade P. 701,15-B do Qiiaclro de
de
Lourdes
Archer
em
prestara
sa.
Auxiliar ele AdininistraçãO, para exer- Pessoal
à
seu Parecer pela licitude neledo D,N311.10 Nilton Bap- ais ciplina de Didátlea :Especial cle
cer o. encargo de Oficial de Gabinete,
rid
ac
col
umulação, em virtude de 'haver
com a gratificação mensal de Cr$ tista Coutinho, Chefe da Seção Fi- de agia, cio D epartamento de Métodos 0551
.apoio mesma á correlação, de
do Pessoal, -para 'substituir
Ensino do Centro de flducação
una terias
.861;09 (oitocentos e sessenta e qua- nanceira
e a, com p atibilidade de lio,
o
Chefe
da
Seção
do
Pessoal
do
alesFederal de. 'Santa ,Cata- rio' loa, exigidos
tro cruzeiros), constante da Tabela Me Depar tamento, 'durante suas. fal- rio iversidade
.eni Lei,
a, 'é 1411 Pp$11 .2110 de seue conhecide Gratificação pela Representação tas eventuais, - floracio -.11fachtreira,
ustifica
à 'Comissão seit Parecer
sitos ped agógicos., salienta a. Co- atr
de Gabinete, publicada no Dicirio Ofidas seguintes consideradeg
esão, -que abaixo assina ., .que 'não Aaves
cial de 10 de setembro de 1970, em PORTARIAS DE 10 DEI JANEIRO
y No quê diz respeito a Canela ..,
sol isente ,porrelaçãO de
cão
de
vaga decorrente da dispensa de Ege
matérias
Na-lírica..
011b73
si entes -ao- processo em, pauta,
•
baeta Pereira Caldas.
empo
•
a que se infere da análise .do
be m,essas duas atividades apreDiretor-Geral do Departamento ttin
9(155
o
á
(P) 12/12G Designar Mita
seu
correlação
de
Matérias
e
por
Pereira dtero VaZotiez, Escriturário Nacional de Estradas de Perro; re- comtiaztivra
autêntica reciprocidade 'dem ais. evidente, não existindo , miai%
AF-202.8.A, para exercer e encargo solve: ,
Cicie r óbice k lleftude de -direito: 110
.cie Assistente, com a gratificação N° 35 Aposentar, de acerdo eoni, t E). No que diz respeito à "Compa- in teressadõ. Assim;
as funções ,a0
ibilitlade
de
I-torários".
me nsal de Cr$ 777;90 .(setecentae e arte 101, item 1, combinado Caio e- O p
mal
.de técnico. .alxiésentani.
arágrafo
eeterita e sete crozeiros), constante arti 102( ¡tem. 1, ,alinea. a e b da ,
dó artige 1.° do De- 005'l elação nitaérias,
aumentes ao
•da Tabela dá Gratifidação , pela Re- -Emenda n.e I,. da, Constituição Ado pá- Creto número .40,,048, de 1 :2 de -dezein- .peoe esse -,, eni• p
auta, uma vez que se
presentação de !Gabinetey, publicada'
.Nazir Gonçalves Moreira no (largo 1?ro de 102, supra citado, afirma rine, trat a de aplicação de comi:0=110
1,s.
no DidKo Oficial cl,e 19 de Setembro'
Telegrafieta, CT.307.1.,C, do rQua- Para acumulação de Cargos remune,' cie Química do seu 'ourricillo profissie.
.de 1970,, em vaga decorrente da dis- dro de Pessoal do mesmo Deputa- radas, é necessário a compatibilidade:
de 1-toNiAdos. O artigo: -6; 0 do mesme R) Ne , que diz reSpeito
asa de Nilda Maria de Carvalho Mento,
, a ,ãompatf;..,
beoreteesclarece
.
.0,te '‘‘a, tom pati- .011 til adé de liOrdvies
avinho Viana, Auxiliar de Adinie. N° 37
Dtesinar
o
jimgotimoo,'
e
de
hotaises
sera
reconhecida
Pe
nistraçã,o.,
la
análise
das
horárfos
de trtr
cbá , .Quadro di, Pedsoal •qua ndo liou:ver p
ossibiliciade de °a
13a4h p ConStantes ,do processos,
•!:.

.T . R
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''i: 9:`,... 'Quinta ...feira:

ta

DKRIÔ

OFICIAL (Ceçãe 1 -.- -,

fr•árte

II.)

2à1Tébto .db: 1,973

Engenharia -(?), símbolo 2 ,-E; na
0.00RDENACA O DE' PESSOAL
E;GBP-GBPE.
Mós que os mesmos tão apresentam( 2," -.- Quente aos. serviços prestados
*
N.° 12,264, ,de 5 de janeiro de 1973
'
:d g a Fundação Hospitalar Infantil Edith
Garoa 'Reinos, concordamos com o ,dis'0.11lizo do número regulamentar
de 2 de janeiro dó 1913 - Designa Dionisio Tel.Xeipà, mateiN°
2.277,
para.
os
único - Concede aposentadoria, per iava- cila .886.331 (CLT),, para exercer a
Oras de trabalho, determinad
posto no artigo 2:', pai.
„
tada caso::
, '-cle Depretá Munem 45-.048; de 12 de lidez, a Margarida do- Naschnenta função. :gratificada dê Chefe do Ser'
Er
dezembro
de
1952,
pena
se
trata
tern.,
.
c=
.01iveira, meti-cala .n" 23.638, , Serviçal vice Clínico de Radiologia, (13)-, sim,
_. I ,•• Hospital Infantil E dith' ' -,a1;11- bolo 1-F, no Hospital de lagoa.
,cooin no ,caso anterior, de pies- nível 5.
• Remoa --, de se gunda a sOX,ta -',~ béni,
1993
, N." 12.265; de 5 de janeiro de 1973.
4,-,,,,,à:,-..a ' de Serviços eventuais reniupe- N.." 2.980, ele de janeiro
doa 7;09 'is 11 02 horas.
Federal de San - 'redes, sondo portanto admissivel á Concede aposentadoria, por invalides -,-- Designa ` Mario Aluado; matricula
2 -,-• Universidade segunda
." tic, 23.678; para exercer a furiçãO .de cem, Ma
a sexta,- acumulo.
Audrea Telles Mensocal
,i; ,,,,,.,
ta Catad na - .de
sã- : Condlustio -- A análise concernen- ,.,.,
'111-Yel fiança de Encarregado da numa de
cle'Enfermagem,
AllxIliair
leira. das 12,30, IA 17;00 Impa ---,rotocolo a Arquivo da Secretaria
te A compatibilidade de torários e a ',..• °'"i
liada das 7,30' às ,19;00 horas.
:
de 1973 (s), símbolo 10-FC, tom atribuições
'córicerriente à correlação de ''-'±,
a .,- InStituto/EStaclual de Educa- analise
Matérias
está
,preScrítá
no
artige
99,
N.°
2
.
681,
de
3
ele
janeiro
Encarregado' de Setor de Guarda
.aposenz o cloria, por invalide segunda a sexta-f.eire das
Concede ' Racha ele *Dliveira, /T111- de
de Veículos, no Hospital do Andarei
:inciso II, e seu parágrafo . 1 da Cens- --dez,
a Ciriló
- I8,39, àS 22,09 horas:.
tituição
do
Brasil,
disposto
no
ESta'
97
172'
Atixillar-de-EnterinaSUPERINTENDÊNCIA ItEGIONAL
'•
• •
Leu l'r. icula..-O NO que. dia :respeito -ao acalma() luto do 14agistério :Superior,
nivel,31,
. ii.. 4.'881 - A, de 9 de dezernbrá n de 1965, ;em;
'EM MAT O GROSS0
N.° 2.982, de 3 de janeiro de 197 3
':ife- serviços preStaclOs.
1, de 29 de dezembro de
Cie3
N.°
2:8
26.
IV,
'a0.
compulsoriamente,
Capitulo
Aposenta,
a
figura
de
Professar
, QUalltó
deo--vá Radrigues Cunha, mat. 22.910, Me- 1972 - Designa C5inclido dos Santos
14 de demoibra
d
,,,
,„es
designado do Instituto Estadual de Florianópolis,Laure
3.
Laig
Rosa mat. 59. :382, para exercer a
r,-,.- •Prof,
•
dito, nivel .22.
.
., Educação, entendemos que a :função 1972:presidente.
função ,gratifica,de de ,Seeretario da
- Prol. Joe f.,eoiWa,
CODE:DENAÇA0 DE PESSOAL
1.1 exerce é , de caráter eventual •e. S old Soares, Membro,. - Prof. 41(0
JJR-MT (M), símbolo 7-FG, corri
DA su,R$
?nó .conota na 'legislação estadual per- ,po membro.
Agência de
atribuições de Agerit,e;
tjnente..
N.° 523, de 18 de 'dezembro de 1972 Rondam:polis .:(0S.-IPR--623.345-70)-.
_
N.° 2.839, de 29 de dezembro
- 'Concede aposentadoria, por
dez, a Eutalio, Vieira Eornelles Alva - 1972 - Designa Walter Remoa; maMINISTÉRIO
res,
mat,
64.99
Oficiais
de
Adrni,
tríada
71.883, para exercer a função
miNt
.gratificada de Encarregado -de Tifriria
,nistração, uivei 14-D.
.ela JUR n° 11,108 uya, suuteie
SOCIAL
DecerminaçõeS de Serviço com atribuiçoes de Chefe de Serviço de Arrecadação g)S-DP-603.1254
,Costa
da
Silva;
Servente,
i
t .„ v elor Lmiz_
DE coNTABiuDADe de 1972).
t
_ Iihr t
las„ pupe, DIRETORIAMIDITORPA
, ',nível 5, ri,. .45.10(4 lotado
Regional - na Estada da
DE: POEVIDiffOlk :StDIAt rintendênme
. ilNr$. ti9' t, de 1973
.:Paraib.e, 'com furidaniento nos artigos N . , 67 1, de 26' de dezembro de 1912 Re1ROo
•
Nasciento
.cle 19. , 3
105, incisos IV ,e X, e „ 07, inciso X,.: - Desi 'ona, •Aluara:
• m a Lima,
• iRdlaçvx ,SPT)..
,potnisimAg.
função
ei
.'
L711,
de
28
de
ontel,252,
:para
çxercer
met, 57 co
.todosd da L ri
'--,
ÉgssoAL .
gratifib,ocle10,388, 'Símbolo 114,,
PORTARIA S
epow.w,NAÇAG
,':bro e 1952..
5 . 758, cle 2 de janeiro [com .atribuiç6es de Ax;illar-de-ExDA :SRgi''
' sEeRETARM , DE PESSOAL
TC•
',
•Clea. .
- PX011 10Ve, 1121;;SéVIÉ :cle
d eP 1913. SP
2,051, de 5 de- janeira dó 1913
de , "°e1;"'ria"
P'"diente ', n°
ein Se'rvriç°
conSeqüência
os efeitos '- N."
de Escriturário, do10_33
ex ,-,IAPM,
_ ,cessarelq
nas époda
Exonera,. a. pedido, a 'Contar c,.¥ 24
-- N: . 5.'74.0,, dá 2'? de 'dezembro de ,ses
TIO
nív,el.
DTS/DCA-648-72,
ptiblicada
A;er
Q
,g_A
para,
_ Aa.
1,9W, .-_,:. :Exonera "-ex 'officio" o servi-, ni
elo noveinbro de 1972, , Aécia: Garcia,„
lio•s men.
,•'
..
.
Cidade, Oficial de Adm.-- cas indicadas, os
funcióná
• BSL/DS-144-72
matricula n," 53.220, Eacritiararia4 ní,
, Nortoni: iivet
.
4ua ,saga ir,
da
,.,•ion-ad
=
de
',jarleilo.
de
1973,
•,-12',A,
n:'
22:222,
10
,
:i:
.
,, ide'
vel
bistraçãO, ,
A .contar •cle 20 de sete
,junho
•de 1966,• R° 676Almirandir
de janeiro' de 1973
:tatto da:Superintendencia Regional no
Junqueira7De:tina:
Reinos
de
Melo,
InL° 2,952, de
, , Eli
''..- Merecimento
••=--Concede
aposentadoria,.
por
inve,
ratado da : C1iienabare, :cern funda- '.vor
97-000;função
mat. 810
. 065 ,(CLT),
para .exercer
°ratificada
ri.° 09258-,
Símboloa lides, a Aparecida Alves. dós Santos,
:1 o'- de ModeneSi, 11.° 19.280, lotação
• :menta no Perecer ri." 575;-H, de
elas Santos, ,.. 10.701, lota_ la-P, Dgbora, de ,Sousa e :Silve, maOlitubm dá 1961, da Consultoria Ge- vCleonice
_ inat,' 7.431, Auxillar-de-Enferinegefm,
;4004
a, 06
, ,Ivone
Per antigüida
de
ral da República, elo face da prescri- Pereira
nível
de
Castro,
n;"
4.861,
rotação.
Weide,
36.972„
para
,exercer
a
funçaõ
l'.° 09257, siriabolo 11=2), N.° 2.953, de 5 de janeiro, de 19,72 •s•,,:
,da falta.
:0-6 , da pnnibilidade
,gratifleada
30
de
'seternbro
02
_,
i.
0
.
de
de
AuXiliar,
1; a contai
Concede aposentadoria, ;per, tempo
,atribuições .
IV .5'..'7.49; dá 28 de dezernbro de 1972'
,
Aplica pena de demissão ao servi‘ .de
1268,
.por Mereehnento,
Me-de,Expediente,
ambas tom no Serviço •de Soerá. serViço; á G-eralelo ,Mariario,
rennes
Kowalsid
'de Campos,Maria
numero
•
á,f
'
Vitel
Borges
de
:M.acecl
4)00; A contar de 31 taria, cessando, emconSeqüênCia„ os cuia 211, Matorista, nível 2..
der ,Ftilton .
efeitos das DTS-DCA-649 e 650-72. , N." 2 .954; de '5 de janeiro de 1972
7,62, 297, lotado n a 9418, Mação 20 ,
_Médi ce,, .hu m eraRegional
Merecinien,.
pqr
'Cariceele aposentadoria, per inva”.
:11Q Ésta.05 de .clezernbro de 1908,
Oliperifitenclericia•
- A REGIONAL -lides
,
) 1, SUPERINPENDENCI
•
a Eillina Bezerra Machado RO•4
TIO ar- . to; Léa Rodrig•u es Couto,n .' 4 .9(.
, do: :Rapaiiái, com $1,1i1Offplerlta
NA, .QuANABARA
emos
,
.
,
lota-7
ivia
•
auoso
:
e
'Cl'
"
B
"
•
d
L
e
no
,
•
ederai
o
•
S
a
D
,cirigues„
,rnat. 52,558, LabOratoristiv„
1;10 98' de donstituiciio, F
áào••, lotação 11-0004 Por Anti,:::7,,
n.
,
de
22
de
da
Lei
o.'
1.711
de
5de
janeira
de
1973'iliVel
2.,
N.. 12.257, :
..alltigo, Iá&
la
Manhães
de
Oliveira,
gtiidade, ,,.,i,
•
,Olítiibro• ele 1952,
ly DiSpeáSa, a pedido, a contar •del N.,. 2 - .855 de 5 de jane iro' dê 1972 .
°MOO' A contar de
6 49 7 1
ele junho de 1929;
Por -antiguida- 5 de janeiro de 1973: Paulo Amaral,- Concede apoSentadoria, por invenPT Si' n 5 750 ele 28 de •cleiern-30'
n:PrOniove,
por
antigi
bra: dê 1972
Medina4 •mat. 60.86 da fun'çao .gra-tdez, a Rita, Ribeiro Guerra, matrlm
1 ifificads, .ele Encarregado do :Setor 'cleculit 30.984, EstreVente-Datilógrate,
•dade, na -Série de .Classes de Escri- de, ,Geralclá Paulo el, e Paula, número.
•• • ' '5 _ ,
lotação •
Responsa- nível- 7,
a
tbr ria„ do ex,- I'APFESP.;, da nível 2-A 9.359,
junho de 197(1; Por Merecimento, Registro ,(F), sirnbold
2.956, de :8: de:dezembro:de 1972,
,Papa a nível 10-0, - a contar de 31 de de
5.381, jotaçáo vel pela Farmácia, situada na Rua N,"
1
o
n.
,
Jadir
Ramos
Farias,
Concede
aposentadoria,
por'
▪
Ida da
contes de 30 de setembro 1V,Iéxica, 128 - loja; Iodelgiro, dá Cos- de
ma
_ rçO de 1909.,n."a serViciora
serviça, a Divã: Michelucci
25.209, lotadaem 17-0304
tosta
de 1970; por IVIerecimenta„ Albiná ta time, mat. :34.579, da função gra= mdi
mat. 24-.570, 'Ofibiala de Mini:28409:
ASSISW/ItQ do Diretor da
Henrique CoSta, ri" 7.550, lotação 1554, tificadede
deAdministra:0o
(T), nistração, nivel: -16,
15.° 5.751, de 22 de •ciezernbro de 1972
lotaçãe,,Diiás-aci
P
Évaleld
de
:Olheira,
ri
com .atribnições.de Reá- N... 2 ...05l7; de 9 dá janeiro dê
up. Aplica a pena ,de demissão ao ser- 20434; Por :antigüidade, Manoel Dias shnbalo
ldbr Miguel Leite Sarcellas,
lotação
11.:059;
a
,ponsavel
pelo
Subgrupo de Material.;
4.,'907,
vente ,Datilografo, nível 1, il." 1.9.000,, da Coste,
e Bje°zePietrbailoadepe.çllVA c'çf:iirlaIrltde%
por, : Antonio Ni-lãon GplaWs, Mat. 16,,502, -d
contar de 21 de dezembro de 19704
lotada. na Superintendência Regional Merecimento,
',da
função
de
confiança
de Enoarre- gues Caldas, :met.. 32.901, Éscritnra4
.
Carlos
Armando
r•io, nível' 10...
- lia.nabara, com. funAdministração (S),
no Estado .-x
riini, h° 5.062, :lotação I7-930; Otávio 045
damento na artigo. 297, inciso II pa- pereira
Designe Iodai:giro da Coáta N.. 2.058; ele -9 de janeira de /03
- 7 .FC4
n,- 2.124, lo aça.o.
de
711,
de
Aposenta corimuiporianiOte, -a,
j:
.
P
a
2"
-da
Lei
n
o.,
é:grafes IP
i 22-.0004 Por :antigüidade, Terezinha; oLima, mat. 34.579, para exercerde contar da lá ele noveriibro:de•
e de :oullnero de 19a.
•
funçãO grabilleada de Encarregad
de
•Jesias
Chuleie,
o."
5,339,
lotação
.
dezembro
de
Rosa
Teimes MendeS, Met: 57.228,
N." 5:,762, de 29 de
), Slinbeio 5-3', Oficiala
e gistrow
Set ro de R
.
sa;.12-000,.
de AclininiStração; nível' 19",
.Aplica a„pena de , clemissão
1912
Responsável
pela
com
atribuições
dê
3
5,'759, de -8 de janeira de 197
N 2:,059. de :9 de ja•neira, de 1973
Zervidor Gswalelino Fernanclea• dos
México,
Farmácia„
situada
na
Rua
:Santos, :Servente, nivel 5, ri." 49.722, - Em •canformiclacie coma s disPosi- Concede aposentadoria, por inv.O1E-,
I28 - laje,
a Regional 'odes - da . 01)5;--SP - 601.84/72 e o een,
lotado na .Sti.perintendênc icorri
ré.,
2.211.253-72,
11.°
.
1973
tido
no
precesS0
'e
çlt'eliza, a45;N111•31(1E!.1V,IcrelleaS,ilvnalve'ç0133"..
N.°12.259;
,de
5
de
ja,neiro
.de
funda:
.;
no Estado da Guanabara
Pessoal - Declara vage, a contar de 12 e k.° 2.,;(160,
dê 9 de -janeiro197;3
Mento no :artigo: 155, incisos IV e IX, salve reverter ao ,Queeiro ele
.dó Aposentadoria: e dezembro de 1972, a função gratifi,
Concede .aposeritacion g ,. por luva,
n,° 1.714 ele 22 de outtibro de!do• ex-Instituto
-da.
I Pensise g aos Ferroviários e Einprega,- :cada de Encarrega:dá da Turma de lidsz, a Nablir Ferreira Ventura, rria-i
do tricula. 52.481, Atenderite, -nível 9,
R.° 5.752, de 29 de 'dezembro derdes em Serviços Públicos; Silvia de. Registros (I) símbolo 9-F, tra. face
'de „janeiro de 1972:
1972'
A;plice a pena de ,demissão ao Paula Pereira, m° 9.599; Médico; ni-: falecimento elo titular Lucy BOSISW: N.° 2.961; de
,
código
PC
801
na
:
iriva,'Foreira Policia 10 Lls-i 'e' 22, alasse `'13"
Meei mat. 4.905, ocerrido nacplela, da- :- : Concede apoSeritecioria, porMora•es,.
Ser Vidar Afonso
n."'
94.909,,
lotado
:Superintendência
Regional
no
Estado
lidez, Fra,ncisca Mortins de .
ta.
.eerisoraita nitre)
nia
e-Enfórde
Minas
Gerais.
Ambiller-d
Mat.
"35".:950,
'na-Superintendência Regional no Es.
N," 12293, fcje 5 de- janeira de 1"878, gern, rever 14.
'
coM•fundarrientoi
•
• 'fiada de 'Sáo
Designa:
Alfredo
.permario,
• Retação 'INPS 11 9 9,, de 1913
dos ,artig,os 195, .inciso 1V, e 207,in
Determina:c:oca de: Serviço
Masson, Met, 1322,482 (CLTY„
eigo X ambos da Lei rr,°'1.511, .c,10' 28:
'para exercer -a funçãe gratificada :dá 'DIR
ORTAwas
T.011:1A to • PLANEJAIONTO•
E..
•
"
de outubro de 1952,
da
Unidade
'Chefe Ao perviço
291, de 2%1.73 - Dispensa, á coo.D
DEPARTAMENTO E I'ESSOAL :ele ,Pacientes Externos (13) ., shribeio;
ASSIS •Owt,
29,12.72, Dinah
DA :DIREÇÃO St1PER,1011,
SEn 9 2, de 1972
Rel'açâ.'e Z"à
.I -F,, ;com atribuiç5es de Asaessor cia• ta.r ,dé in st. 5.930; da função„gratifi, •
:Iiireãodo
Hospital
•ctoAndarei;
Uns,:
símbolo :5-,F4 :cará
fORWARIAS
'N.:" 1. 5 28, de o de janeira de 1973:
Dela Velle 'Ca/Lucho, matrieula, cada n" 05274,
•--- ExOnera,, a pedido, à contar de :3: 'sés
dá : Chefe
. de Seçao• de Expe, •
para •exercer a função gratifi:-. huiçõee
SECRETARIA DE PESSOAL
`,
de dezembro. de 1971. Write Pires, 23.374,
diante
cla
Assessoria
de Organização
,.
:
.
de
Chefe
da-Seção
'de
Batidas,:
cada
'45,19I, EscreV ente-Da-...l.Prejetos s Maliaçao ;cle Serviço
,ern "ir tiucte .de sua aposentadoria.
11 5 ,156, ;de 2; de janeire, de 1972 Pereira; .,Mat.
•(inlierliie):,
,
scr-tilegSakfa
:
14o
Aplica„ a Pena de ,elernisSãO

Do TRAE3ALHO,
'FREvityÊNclA
s ow andiolo

.

n-

-

•

tá.

•

D ÁRki 0. flOrikL
'

Parte li)

.

.

.Tarierro de 11,5'•

OUPERINTENYANCIA JIEGIONÁL de 'serviço, a Olga Barbosa Bezerra, tos Pentanek ,Copeiro, .A•,504,, nivel rio 2 855, de 12 de dezembro de '1940;
resolve: •
mat. 15.034, Teci-lida de Administra- .6.B, matricula n.9 1,912.816'.
EM SÃO rAtio,
E° '72 — Deálgnar RodrigeeS
OP' 68 — :Conceder aposentadoria,
ção, nivel 20=A:.
QUadre do Hospital Os Servido- Pa
iva, Eerevente-Datilógrafo, híVèl:
N. 127.:729, de 14 de dezembro de
DE
PESSOAL
:COORDENAÇÃO
1972 Dispensa, a contar de 16 de
res do Estado. de acordo com o artigo 1, matricula no 2,117.151,, para ekércer
DA sRGII
197. almea "c", 'tia Consticure go da a pupoão Gratificada,, ..siinbólo 17-F,
novel-libro: de 1912„ Rosa'Tavares IvIendes, Mat. 81,628; cia função gratifi- E.° 2.678, de. 2 de janeiro de 1973, República Federativa do Eraail, acres- de Encarregada da Turma de Centro,
cada tle Encarregado de Turma de — Concede aposentadoria, por inva- cido da vantagem do artigo lb, da tei le :(SQC),, da iseeãO de Arí'edatlação
Cobrança da Seção de Empréstimos lidez, a Manoel José Vieira de Aval- a.9 4-245, de 1964,
(SpQ):„ :da 'Superintendência; LocaPnó
, . a Adolfo1.7Amorma
16, nível Estado de São Paulo .(SSP, do Orla-,
atrib uieõe do iar, mat. 52,011, Auxiliar de Porta- O perador' C.
D), símbolo ,6-F, :com
(
s
11,A, ponto n.9 5.664, inabieula
Admmistrador tio Editicio Martins ria., nível 8„
elro de Pessoal do IPASE,
1 .674 , 781 .
F
' ontes, na Coordenação de Serviços
,Q- Presidente dó: Instituto:0'e pré2.619; de 2 :de janeiro de 1973 Mero
.0 Presidente do Instituto dO, Pra' vidênCia
'Gerais e :do Patrimônio, tendo em vis- — Concede
e Assistência dós SerVidores:
aposentadoria,
P
or irtr4.- vidência e .Assistência dos Servidores
ta sua - aposerita;doria, ocorrida na- lidez; a João Fiorentino Egert.
ma,- .éto Estado. usando ,da atribuição qu e go Estado usando da atribuição que
:vela .data. confere t artigo . 17 do. Deereto,rlei
tripula 511.125,, Luatrador, nível 8.
lhe' confere oartigo 17, :do: Decreto,lei lho
2,865, de 12 de :dezembro' de 1040,
N.° 12.3861 dê 18 de dezembro de ,COORDENAÇÃO DE PES.SÇAI..?
2.885, :de 12 de :dezembro de 1940; no
considerancle o disposto no Decreto. •
1972 — Dispensa, a ,contar :de 20 de:
Considerandoo disposto no: artigo 4:9, -no
DA SRPA
70,75$, de 23 ,cle junho .cle 1912; renoVenibro el'e 1972, Maria Teresa Mala
do Decreto n.9 70.178, cie 21: fe- solve:
Braga.; ma,t, 811.-5b6 :(C10):, da fun- NP 156, :de 4 de janeiro de 1973
veleiro de 1072. á tendo em vista o: N° 14
DeSignar Germano: R.osá
crie 'de confiança. de' Encarregado de Retifica .a PT-RPAG-68, publicada resultado das preyas de suficiência a
rio; Oficial de Achninistração,
'Parina-cle Boletini de -Serviço (01, no Diário 9jiciul da :União 184-88 e que' foram sabinetidas et caraliclatot
12,A,
matrícula
n° 1:054.776, para;
- 'arrebol°, 10-E-0., tom .atribuições de BS-1.-NPS 181-68) Que passa a ter g emprego' de natudeza Médio?, e -Para,
Encarregada de Turma :de 'Guarda e seguinte redação: 'Concede aposenta- médica do Hospital dos .Servidores exercer a Pararão .Gratificada, ,shabci-4
lb 4.-F., de Chefe da Secile de ,,dacles:Controle de • Gerierda e Material., na rloria, por tempo
serviço,, a Weide, Unia:), (' :SM, resolve:
Coordenecãe de Pessoal, tendo em .rrilr Alves :Santana, matrícula 68.222,
Admitir para ,emprego t.ro e R.eueraçoes -(CÁC) cla Divisão
'viste arra licença pára #ato de iri4 Médico, nível 21-A.
constante da Tabela Analítica .Pro- de Patrimônio (DCA), Departe,-terease particular.
visória de Pessoal 'Bei:aporá:rio :e Es- Tento :de Achnipistratão Geral (DAG-)'
4J0O111EMAÇÃO DE rEssoAr.
pede:lista
Temporário do Hospital dos do 'Quadro de Pessoal do IPASE.
NO 12,387, .ale- 18 de dezembro de,
,$xzsD
O Presidente do, Instituto rfe Pre'Servidores .da' União (PSC'', aprente,
"'1972 Dispensa, pedido; a contar
de dê maio de 1:972 1 Michel: IVIimesti, N. 9 IO, dê 5 de abril de 1968 — da peia Instrução nP 46, 'dê '6 . de ou- vidência e Assistência-dos Servidores.
dg
'Estado -usandir da atribui:cão 'q.u''
Mat. 855:.788 .(Ciaa, da função. :de Apostila - — 'Tendo :em vista o dispos- tubro de 1072;
lhe :confere :o artigo 17 de: Detre
O:enfiara:à .Chafe de IliquiPe'(Si , , to no Decreto 85-.880,- publicado no
ano
ai
içj
Como
l ei no 2765, :de 12 . de dezembro de
~bola -5,E0, na 'Coordenação de Dic me O ficial :dá união de 29 de ouIirn- I04a, restritte:
AbaiStência, Médica.,
tabro :de '1969, e em face da aplica- .CoPa M vi FerreÈ•tr tinia
N° 75 — Dispensai,, em Virtriele de
N.° 1:2,393,, de 20 -de cletenabro de ção. dó Decretejei 299,67 fica ai- beline Maria da Conceição — 'Afiaria
: 1,972, — T‘orna tem efeito a. bTS MáractO para 15, o nivel do servidor da Conversão de São Paulo —
haver sidó.: elestemado para outra fila,:
, 12,1041,7-2,- pubiráada no B8-DS- :bswaldo de Oliveira, mat. 4.460.
Fonseca Pinto — Judith .de Preitag ,:ão, Germano Rosário, Oficial de : Ad228,72, que :paSse, a Vigorar com
Pacheco Cavalcante — Maria Pretena ministração, nível 12-A, matrícula Mia
oeguinte redação: Dispensa:, a: :pedi- INSTITUTO DE 'PE:EV. 1'D fk.1.01A : Pinheira -Riras — Ana Oliveira, Bar= mero 1.'054.776, de Função .dratiiicia,
Maria Aparecida Silve.
ros
do, a contar eie •9 :de .ontubro de 1972.,
da, 'símbolo 4-E, de Chefe- -cle :Seção.
E ASSISTÊNCIA
O Presidente do Instituto de Fre- Local de In:mostos e Teime: :(01.:Tl,,
NelSon : de TP1UO, mat. 20.,212, da
função gratificada de Chefe de Agen- DOS :SERVIRQR ES RO. ESTADO viclênda e Assistência elos Servidores Superintendência. Local no 'Estado de
'eia (T), símbolo 2-É, eoin atribuições:
do' Estado, usando da- átribriição que Guanabara do Quadro :de
lhe: confere :o artigo' 17 do Decrbtel& Pessoal' do IPASE'.
de :Chefe dos postos de Assistência
Retagd 119 7, dê 1973
ri° 2.4305, de là .cle dezembro -de 1940; O Pretictente de Instituto "de Fre,
Medica, ha -A:gen:eia :em Campinas.
DE, 71 D.E JAN;RIRD resolve':
vidência .e Assistencia dós S'erVielores
;N.° 12.394 -de 20t de :dezerribro de POR:TATUASDE
1973
'NO 7(1 — Homolegar a Ordein • In- do Estado :Usando ela atribuição .que
197-2 — Dispensa, 'a tentar de 6 de ,de=
de 'Serviço ITAK. a° 29, :de 10,, lhe confere artigo 12 do Decreto-lei
,zerribre de 1972, Oscar Brtuneet, ma-, .G Presidente do ' Inatitult ee Pre, terna
1972, que designou, Nivaldo n o 2.1365, de 12 ele dezembro de 1940;
tricula 562, da função :gratificada de tvidencie, e Assistência dos Soivideita de. abrilde
, Médico, nível 21-A, 11.1atüici4lá. :.considerancle o disposto no Decrete
Carid.
:Chefe da Seção de Preparação e do Estado, usando da atribuiçao que
n° 2.28a.:384 , para exercer ,a :P unçao. n° 70..755, de '23 de junho db . 1972;
ErnisSão Símbolo: 3-E, na :Coor- lhe confere :e artigo 17, do Decrete=lei ,
denação de Arrecadação :e Fiscaliza-, 11, 9 2,265-, de 12' de dezembro de 1940, Gratificada, siMbole 3-E, de Chefe do. ,:reíseiro
z
_Serviço. AuXiliar
Diagnóstico e Tra-, 'N 77 — pesighaf Do,o Ma tios
'resolve.
:çãO.
temente
:do
Hospital'
'"Alcri-'
iiheiro, Oficial cie Administração fif,No 12,402, 'de 20 :cie :dezembro de ,1,1,9 65 — Art. M' Exonerar, a ,r,•e=
1972, -,- Torna sem efeito a prs ná- (lide, de' acordo :com o artigo 75, inei, das Carneiro" .do. Departamento cie vel 12,A, :Matrícula a o 1,99(1.590.. irra
Meto 11,831-12, publicada . no 13S-DS 'co 1, da :Lei n." 1.711, de 28 ele at,U- Assistência .(DA), cio Quadro de Pes., eXercer a Iriniciih :Gratificada, .Sittibe=
.lo 4-F, .de Onefe da. ..S .mão. Local de
202, 72; quali designei! Weldeit :brO , de: .1952; :Pedro MOriMi :14 . Pereira soei do IPASE. •
O Presidente -do: Instituto de Pre- Administração c-.1è Bens ,COLA). da SuPira, ,ingt . 806,996 (CLT), para &Ceia, .de Albuqrierque; Médico, TC-861, aimatricida.
ri:9
2m0.501:,
vidência
e
ASsistância
dos
Servidores.
perintendência I 00 01 no. Estada .cja
ter a função gratificada de fritei:- yel 21.A.,
C''Iva;drci do Hospital cicia 'Servidores d'o, do Estado: usando da atribuição que :Guanabara (SG13 .):, co 'Quadro de Peo"
•Mante-Habilitadór..
.simPolo
lhe Confere-e artigo 17, do D: ?ereto-1 soai' de IPASE.
na Agência tal Sà4to André.,
.Art, 2:9 Os, efeitos da presente Por- lei à' 2.862;, de 12 de .dezembro, ,de ,C). Presidente' ele Instituto PreNP. 12.498; :de .20 .de dezembro de taria; retroagem a 1. de .janeIro
1040;
:vidência e Assistência ds SeriztrioneS
1972 Dispensa., a, 'contar de 20. de 197a..
artigo' do Estado ' Uterido ela .abribulça,0-nne
o disposto.
noVembiro de 1972; Regipa Maria Ça-! :o Presidente .do: Instituto de 'Pie- 4 0,Considerando
o
:de
do
'Decreto
n
70478,
de
21
fe:
'lhe Confere o, ,artigo 17 dó Decreto,Miaão Pinto Mat. 15-.741, da função: vidência .e 'Assistência (tos :Servido- vereir0
1972„ resolvei
lei ,n° 2.265, de' 12 de dezeidlern
'gratificada de Encaimegado de 'Pularia: :rês,
do Estado, -usando da atribuição '145. 71 — Adentir Manoel 'Augusto 1940, resolve
,;-„de Peacal (E) símbolo 13:-F,. coai
que
lho
-confere
t)
antigo17,
do
DeSoares,
para
o
emprego:
de
Aurrilier:
Dispenear, eia Virtude de
•
,:buiçôea de- Encarregado de Turma de .dreto,lei. ri° 2,865, de 12 de dezembro de
Estatístico, constante da Tabela: haver Sido: :designado para outra fun-Dicitaçées e Concorêncies de Serviço: de 1940; eonsiderando o . dispdato tre' Analítica
.de 'Pessoal Tem- ,ção, RO Martins Pinheiro,. Oficial
Auxmar na Agencia em Santos, ten.., artigo: 4"; .do Decreto h° 70,178, dê: .21 porario :e Provisória
:Especialista Temporário; do: -de Administração :nivel 12.-A, rrietri•
valia se.0 pedido ele licença. dê feiereirode 1972, resolve:.
do
:Função . :Gratill,,
Hospital dot 'Servidores :dá Upião' tula n° 1.900. 590,
- Para trato de , interesse particular.
N.,9 -,Adinitir para emprego' (HW), aprovada peia Instrução
de Chefe 'd5 '11e,
cada, Símbolo'
NP 12.438, de 28 de dezembro de constante
da
Tabela
Analitica;
Pro.
n(CAC.)
de
Çadástro
e
Repara:MS
Meto
46,
de
6.:cle
outubro
de
1972„
1972 — Designa José Maria Pellis,'
:de. Pessoal Temporario . e Es=
O Presidente Instituto' dê pre-' dst. Dirdsat de patriintirió .(DOM., do
mat. 44..002, para exercer a função :Viseria
peCiallata Teráporario, dó Hospital dos vidência 'e Assistência .dos Servidores, Departamento de Administração: 'Ge:gratifieada de Agente, símbolo.
Servidores da 'União (11SM, aprova,,, do Estado :Usa:nele da trtribriaão que ral '(DAG)
do Quac//0 de Pessoal: do
Agência ein Avaro.
,
'da.
pela InOtrateão n.9 46; de 6 . ,eie ou-, lhe tentem. o :artigo 17 da Decreto-le:
, NP: 12..443, de 29 de dezembro de tubrode
19125,
1972 — Piaperisa, a pediria, a contar
adOrdo com o .artio 34, dá TM púmegó
N° 82 — Nomear, por aciesso
de à :de janeiro de 1978, ,Egon Erich::
.Coiíro . Pecepcionrst4 3.'780, de 12 de julho de 1990 na Série de 'ClasteS de E'scritmerie, Código
.Oehrmarin, mat. .31,826, dá função. Wanderley Barroso
IPASE:
-•
AÉ'-202, 'Nível 8-A, do . 'Quadro de Pessoal
Anesia
gratificada :de Agente, 't.iiripbolet. 4-E,:
Beatriz
;051Vreilta 'eolnal veS
DECORRÊNCIA pik VAGA
Agência .eni Vatoporang,a.
14051E
Mareia pacirte
Oornea :de :Andrade
A panbir de 31 -de março de-1972
:.R.Osac;448 INPS n° 1.2/ de 107S
O Presidente do - Instante de Pie
PE0111. Adalva Pires Ferreira de Sá
Lídia
Lopes
Gorrçalves
'vidência t Assistência dos Servidores
PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA • de
Prorn. Alexandre cie MbuQuèrque
Agaí:na:1db FrorenSano
Está:cid; usando da atribuição Que
Luceii
No 1.248, de 1.1 de janeiro ele 1973 lhe: Confere o artigo. 17, dó Decreto = •
Antônio Alves ele Neschnento.
From.,
Maucli Bartolomei
, 1,3,0nrt .Peciro Vettitier, matrícula lei n„,9: 2,865, de 12 de :dezembro de
ArOn10 José Nogueira tla
Fernando
de
Albuquerque
Araáro
Pront.
a;°- 26.738, :do ergo em comissão. nu- 1940; conaiderando a .dociaãd do .d0
Silva ,
„
em :sessão. :de .. 1.73 (1.41,5;
mero : 00070, símbolo 1,C,-com
Silva
Pron.), : Arnaldo Fehr
, João Aureliano de Lacerda
:ções. :de Secretário'd'e' :Seguros -Sociais.: Scilve;
From. Berenice Cordélró: Ohiarica.
Jurema Marreiredirri
N9 .57 Aposentar, Ao Quadro de
Beriolclo
Martins
de
Araúj0
probl.
DEPARTAMEN T O DE PEsSoAL HoSpital dos Servidores do Estado, de
Maria do Socorro Wanclerley
DIREÇÃO SUPERIOR
Heliene Maria Brasil Maehatio d e
goOp como' .Ineje,Q 1, 40 'artigo le";
Carmen Dygia: :de
' Prosa.
Ser.N2hí"
NP 1.539, :de 11 :de janeht de 1973 rom os proventos fixados MS termos
Liticea,
— Exonera, a pedido, Regina, Moraes do inciso k alínea “b", do artigo 102,,
Célia
Moura Moreira •
Norina 'Quarenta From.
Ramos, mat. 08.438, Oticiala de Ari- antes da :Constituição da .Republica;
/varia Antonieta Meneies de .OliVeirri Proba, Olotildé Partailho
Federativa ,do. Brasil, acrescidos :da'
, ministração, nível 1.2,11.
Diva Alves LeSeeto
Maria Luiza Oliva de Oliveira
• N. o 1.340; de 11 de ja,neiró de 1972 Vantagehi: do artigo 10; :da Lei nia
Prorn. 1/Vai& Irá* da ..$11Vit
.1,,,c-onor dê Oliveira, Carvalhorume.de aposentadoria, Por temPo' mero 4.345, de 1964,. Noeipla dos

03A1301 9FIÇA,AL,

(SeçãoIF

rté

jSECORRÊNCLA DA VAGA DE
'Carolina Baptista Crus
PMm. Dulce de Meara Câmara
• ,nosahra, 'Soga Ferreira
- Proin. buloinéa Barbása-IVIa,rtins
Gracinda - Thereza de Oliveira
Manda Ely ,CO?rêa Soares
, Roberto
Ward'emar JUSirlialle de Magalhães , PrOna. EdinlAn de. Bezerra
de Andrade
Prorn., primado
Maria do Rosário e Silva
Rimar da Oliveira Soim,.
ida Felicidade Rapaoa da Silveira Proru, Financies joie clé Melo
Margarida FurqUeto
Piora. Bunice Ornega Baetos
Oldack José Veloso
-Usava Araújo. cle- 'Vasconcelos .
Bxon.
lida
Portugal
da
.Silva
Carlos Balthasar Sixel
Prove. Ev.eraldo. Nunes Ramalho
Alice Miguel Abukater Vale
Finei& Monteiro ,Cavalcanti
Prorn. Ferdinande Carlos 'Milenar,.
Apita Santos da, Silva
de Medeiros •
Osmarino cie Oliveira Gomei
From. Gladston Campos
Arecoell Viana Barbosa,
Rleoriice Mgryan de Queiroz
Preta. Glaura de Melo Drumorid
Heloisa Popne Porto
Maria das. Dores Marques de Souza.
- From; Berey Antunes de Freitas
- Paiva Laredo Vania'
Proa,
Hermengarda
Carvalho
Cruz
.
joie domes de Carvalho
Zaire Salgueiro , da Costa
de Oliveira
Arinaldo dos Santos
Prorri.
Hermiflia
Pineschi
11idina Beis Rosário
.Gu ilberne Vitor Martinez de Lima.
Piora. Tia .Nazaretb, Munir Cotrea,
Dlizabeth IVIanhães- dos Santos Camara
PrOm. Loa da Silva Maciel •
'Ophélia Castro e: Silva,
Maria José Pessoa de Figueiredo
PrOm. Iolancla—Fructuese, Pabayoll
Xtacy -Vasconcelos Gilimargea
Therazinha de Jesus Raiinos Racha
Protn. Iracy Metia Baunilha
.(denilda, Alves de Lyra
Arntibia Firmo de Melo
Pecou, Ivanice Gomes e Silva
Antônio Itarriiro de ,Oliveira
Ismail Borges Moita
Prom. Tone leda de Souza Belletti.
Francisco Sinides Pilho
Piora,
Ja.cy
Franca
e
Silva
'José Paulo da- Crus
Marina
Marins Guimarães.
Piam. Jandyra V-alentim da Silva
•Lia Belena ,,Pereira da Paixão
Preto. -Janete Selim tiarvaltio do- • Amado Feres
Lide da Silva
,
•
mes
Ednilaa, Oliveira dos .satites
From, joel Brasil
Maria de Carmo Alves- Leite
, Maria Leticia Chaves,
Proro.
Jorge
dos
Santos
Nadyr clo Couto
Maria ,Serrano- de Sá Ai:Molda
Nancy Marques do Naschnotte •
A- Partir de 29 de setembro de 1972
Nilton Barras da Silva
Prorli.
Jorge
Magalhães
Perdi
Lepea
•cê119, Sitaiq a
Prom. José Alberto Maciel de Car¡Tania de Aguiar Bogéa
Yolanda Valqueredo Menezes .
'valho
Porfirio Júlio Catiacart
^ Prona, José Dias Duarte
iiiéiro Duarte
Dejanyra
. da Fonseca, ,Calailange
1VIarcello
Piorar,. José Fialho cie Oliveira
Dieciecia Bogéa
Marália Dias Barbada de Oliveira
..Prove. José Renato Lima,
Rodrigues Werneck
•
Prol-o. José Sala sai Rodrigues
Paulo Bastos Fernandes
IVIathildes Baptista Cravo
Prom, José Silveira
• Néa Rogério . da Silva
, From. José Vieira de Souza
Bise Calcifarige , Costa
Alda Mota
Prove. Jiteara Ferreira
Generosa Lyta -de Sallea
Euclides José Noruega Júnior
Prom. Júlia Cândida da Silve Carjeeevaii Antônio de MoraesMariza, Ferreira 'Couto
doso
prove. Julietn, Dias dos santos
Maria de Lourdes Neves Vidal
Maria Silvia de Vergueiro Lobo
Piam. Laci Leite da Menezes
leda .Pinte Maia . •
-4.
Prove. Lira Silva 'Pelei
'_..NTeycle David
Wanda Pacheco Maga:111;40
Pron.]. Luiz Gonzaga Neves
flôiiia dos Santos Gouvela,
Fernando
Antônio
Coutinlicr Pinto
Piora.
Luzia
de
Agtriar
Netto
Vera 'FigiXoto de Fatia
.
lisa de Carvalho
Piora. LVgla Rodrigueb Pinesehi
Matia de , Leni:Ides- '1VI-oreira
Maria da Grória Oliveira Cardaso Prove. Maria Agnese de Araújo e
Silva
Inácia, Carmen .Silva
Piora. Magia Ayla Markan da Silva
•Maria Creilda, Abreu Araújo
Wolnei de IVIelle Lima
Piora.
Maria Antordeta dos Anjos
-Jaay Teikeita, Alonse ,•
José Alttedo Neves de Oliveira NoSantos
gueira
From.
Maria
Aparecida
Ernesto
Conceição Maria Santos de Éoliza
Luiz Casar CardoSo Teixeira
Piora,
Maria
Campina
Serejo
Luz
Nunes,
Carlos Numes, tia Costa
Piam. Maria da Gloria„ Cunha
Ibléa Macedo .Costa
Débora Sessa
Piora. Maria . cla Gloria Firmo de
jeoVali: Brito Viegai
Juliata da Cruz Santos.
Oliveira
Therezinha doi Santos Silva,
Maria do Carrno ' Nascimento CavaAlhatnira Mates 'Santiago
Piem. Maria da Glória Fonseea.
lheiros
Miramar Soares Silveira
_
.
Chavea
maria. Fernandes Batieta
. Prom. Maria da Penha Botelho de
-Jantes Walket Neves Corrêa,
-Tberelinlia
_de Jatos Loureiro For'Arruda
prom. Maria de tourdes 1VIencles
Maria de LOurdes, Souza Araújo
Moura
l1\18evei
Stelc19
Prom, Maria, de Lourcles Varejão
Alice do Carmo Falcáci
Sylvla Pereira dos Santas
Sepidchrl
Lélia da, Rocha Roias
From, Maria do Carmo, Amorirn dós
Ivette Franeois
George Araújo de Lima
Santos
Ptom. Maria do Socorro de decloY
Maria Vieira dg Cesta
Carlos- Amilcar 1VEencles. Morse
Vasconcelos
Prorn. Maria Elisabeth Cavalcanti
Jane Pires de Oliveira Parais°
Jason Urbano . de Oliveira
de Sã. e Benevides
Jair Alves Santiago
Prove.
Maria
Eelizabeth
.da
silva
LÚcia VelOSti
Zelia 'Martins
Andrade
IVIercedes da Costa Sicitiera
Proni, Maria Helena Nogueira Leal Maria
Beinisil Camargo Aguillar
Puis COMO, Cavalcanbi Rangel
Maria da Conceição WanderleYdul- pro,mMaria Isabel Souza doá ~Aderem, Amâncio, da dama
margas
tos
Tvantto Ferreira Spinola,
Prove. Maria José de Castro Plthancer Faria • Barbosa
Elia Leda Itriager
nheito
Prove. Maria José Rodrigues da
Nonacoelcia Cardoso: •
1Viaria José Oliveira dos santos
Mello
Rasgo
Sebastiana
Derningues de Souza
Juc
á,
1-401a
,
Piora.
Maria
piara Elsaarcelli, Tavares
Prom, Maria Luisa Gaivão
Walfrido Callafan ge Castelo Branco
Paulo Roberto de Oliveira
Prom. Maria Marlene de Souza
Maria Nazareth .Jaeob : Pioneres
Bunice. Oliveira
Santos
José Rocirigues Paiva
,
.
Rodrigues de Oliveira Mola Prata. IVIarialva Pontes Bezerra
• 0Y rene
:
IVIarina
Freire
Virgens
Aldenora Rabeie Sealma
Prove
Thereillilia Ramos do Santos
Prem, 1VIarinete Martins da Silveira
Walter de Almeida 1\a,ag5ilaios
. Alice Siqueira Nunei e
Prom,Mário
dos
.Santos
'JOS'é Ribeiro .
josefa Pereira da Silvara .
ppm., Marro Éady Reinei
joãoJoee Machado'
Waldir Baptista Pinto
Proin. Mar li Terezinha 'Alúmen
Wiltoo Gabriel
Proin.
1Viatia
Aniniticiuda
Bastos
Bernébrio- Rodrigues ,de
José Carlos Éxidrigues Diria
Simões
Milito '13a.rbbsa
Margarida
Illeeiteiva
.
NiereãS
j,(111o ; Oliveira cifi ,Silv,a
Ltizia Rele g a FranÇois'
rom Miriam ounha Vassalo
iVraria Jeffielita Jones Le11104
tiéot Oo.tt:Int
Ntao
LobMo
Regina Matlece

Janaiiroacie: 15913:
DECOREMCIA DA vADA:
Prove. Mistas Carmen de Oliveira
Portes
From. Nadir 1VIiranda, Lins de Souza,
Pioria. Neide 1Viaria Silva
Preto. Nelson Conceição
Prorn. Ndza Magdalena dos Santos
Dinis
Prom, Norma Escorei ~hm- de
Farias
Piorar. Nyrce de Lima Castro
Prove , _Olavo 13eniclo , Mala
Prove. Oneilda Almeida Viana de
Ca valho
Prima. Oscar de Oliveira Martins
Prove. Pedro de Souza Carvalho
Prom, Pedro Pessoa de Aguiar
•
Pron.). Pedro Santana, Barros
Prenota. Próbio n de Almeida Cunha.
Prove : Raimundo Diogo: Chaves
prom, Raimundo Ma2:lanó :da, Silva
Prom. Reneell Nascias: :Gomes do
Mattos
Prove. Roberto , cle 1IVIacieclo Catrib.
Prove. Roberto Willis; dos Santos Proin.. Remeto Figileiredo Agre,
From-. Rosa Pereira
•
Puma Ro g alva • Alcántata Oliveira
Prom, Rose Mary Magalhães...Ca.
valcante
Prove. Rosemar .Pereira
Prove, Salatiel Rodrigues
Prove. Sancloval Nonato Braga.
Prove. Salda Saraúna: do Lima
SOlto'Prove. Sérgio Henrique Moreira de
Souza Merlina
Prove. suir Ricnie -Peralta Gomes,
Prein. SylVio Araujo Clotnes
ga.
Pressa. Tainha SorririaMayer •Se
res
Prove. Tiro Nunes da 'Silva Filho •
Prom.. "Obiralea Arta- -aoroa,..::-Clayall
, cante Breites ,,
p,ron-4 va:fdooy nOta
Preto. •Waldivia BeSerra„ Ferreira:
Lima
prelo, VVtiteir Moreira Batbeaa
• ..
Walter Munis
Preta. Wanda, Villela dos Santos
•
Prom. Wancla Nery -CrimPlide
Proni. Washington Luis Pir4Prove WilsOfl Oliveira Sonsa.
Prorn. Wilsen, Ranialho-da Silva
Prete. Yara Gatcei ChaveS,
Yara Honério da Silva
.
Riam. Yolanda Coeoza
Pioro. yolanda Rocha
Prosa. Zeriaide, Arnetimde
ida Malhei Carvalhe
Proro,
Piem. "Wition cia
Poen]. Netnésio Corrêa TerreS Prom, Célia Maria Ferreira 'DO,.
iriond
Prove. Amélia, MasoarenhaS . Sen.dayen
Prove. jessy da ,blôbre ga Pereira,
From, Fernando MontenegrOCunlia
Prove.. . Renata Millier Lobo-- - •
Piora. Vicente Paulo. Bezerra pino,
Eunice :de Sou e 'Silva
Prove, Maria Helena POriteS
Timto, Carniem Cleido Bárboaa , de
Almeida
Prove, Eneclina Barreiros
Ptem, Djalina,..C4Orne0 da Fenseca,
Prove Joao Mar ia Aranha ROdrig ues '
Proin. Jorge : Soares: Bago.
Proin, Rosália .BábaiM °taro
PrOm. Aycl9O Leite dó ;Sacra-11~
Proni. PaUlo , PlOgériele . de Oairipow
Barros
•
Prom. Alvaro Barroca. Filhe
Piem, Mar-jun Saltos Pereira dar.,
valcanti. •
.Proin„ Francisco Soares. .SilveStre
Pioria Ndinhsh g: raridade -Egoita
Prom, Thereza de 'Oliveira 'Gueixa,
•r,e9oi, íçjpeilia; AxOstati41 : de Áfaiieeki,:. -,,
eelos Ttipiniqui4
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Parte
"
O Presidente do InátitUre de Previr, : IIOSPEWait Dos sgitywonnt
DISCORRWCIA DA VAGA. DE
Ooin
1)0 Espi-D9 •
.clenela e ,Asaistencia doa Serviclorea.,..cW
Prom,. Maria. pinica Ferreira Dinis Estada Usando da atribUrioor cine lhe- ORDEM DE- SERVIÇO . 119 6, DE 14
,Maria V. :ardina ,Sinder -13ostes
Cella -Chifro Carvalho confere o artigo 17, .do Decreto-lei
Prom,
Ilza Nunes ;Chnsiaanes,
DE, jANEIRO DD 1973
2..305, da 12 de deZémorc, cie 1940,
Prom.. lierundina Gonçalves Rangel
ecla Enimerich•
da Hospital los •SerVido,.
Antónia
Barbosa Marques o considerando • á, decisão. do :Conse- resOdoDireter
Prom,..
Estado, 'usando dás .atribuiçõesi
lho Diretor, em sessão 'Éle. 20,12-72
Lopes:
Irinea Gonçalves, da Silva
'que
lhe
confere.
a Itiatrução ris 45 d'e
Ciersila -de Figueiredo Rego ..(1654 cxli,, resolve: •
•
Luis Alfredo Machado laodrigues
L'29 94 - aposentar; na Quadro de '17, da Setembro :de 1971 (D1-179-71'4
-Amorim Silva
Tiberina Maria pereira Ramos
Pessoal :do IPASE, de- ao ado com -o :resolve:
Prorn,. :Clarite :Carneiro Ribeiro
José da Souza Nolirega
Designar Mija de Lenias Alea,,n•i•
.Prone.. Bárbara. Dalva Couto da inclaci 1, de urtiga 101, com os pró- dre,
Oficial de Administração
:Ventos fixados nos termos cla alínea
Cunha
Iriaydio, de ,CarvallTo Gama
matricida na
AF-201:.16,,C,
•
Meigo
I, do artigo HO ambos da,
From. jose5a. Alves de Oliv.eira.
.Coristituição .ela República FederatiVa, 'para snbstibuir o Encarregada ela Ti'Cordeiro
'áuranclir Vai dos Santos
ma cie Publicação CPP :ria :função
Prom.. Eiva Barreto de Oliveira 'dó Brasil, acrescidos ria, vantagem gratificada,
simbele. 12-F , da Seção
prevista mi artigo 16, da T.Ai Omar°.
Dias
:Arnaldo Viciar Silva
Éle
Protocola g publicação - ACP,
4.345,
de
1964
Abraão
Candi&
de
Premi.
IleleiSa
de
'Campos
Raisini
• joaé, TaiXelga, •de Melo
Soma, 'Servente nivel 5, matricula do Serviço ,de Comainicações é DoProrá, Paido Regia 'Dornelles
Ed0hc -á:Moira
e9 lotado
'
na Supuinten.-: cumentação - s4s,:o, da Divisão' Ad,
Zeba Marfa Ribeiro de :Carvallici Wein. joite. Vieira Braga Filhe
IISA,. da Parta Perdência Lecal no Estado .da :Gua,naba- ministrativa
• OartneriCarneire: da Cunha Pedrosa Brom, ¡João Baptista Rodrigues Dias • :(SOB).
• manente de 'Quadro do Nospital: ,des
'Maria
Gisele
Cruz
:Cordevil
PÉ0111,
peatrii Avelino. Silva
.Estaelei, em seus Vivê,
PreSidente do Instituto de Pra- Servidores do.
Proni Anti, Miranda Cunha
eventuais, .";orge de.CaS,
Angelus
Rea,a Barros Veiga .
vidência e ,Assistência 'das .Servidores dimentos
Prom, Yolanda :dos Santos Vidal
tio
1
,
3odszvot,th
Morfin a .
'Alinir Buena do, ~arai.
-do :Estado usande, da atribalçan gue
Prom.. Ondina Silva Miranda
iças Evangelista de Madeiras
ORDEM pE :sEfRvioo , N9 0, pE II .
.lhe.
confere
,
D
a
r
140
•
17,
_
,
CiCr
DecreteProni.Hayelée .Gores Bezertir
José Magalhães POStoS,
PE ,PANEIRO. p.R
-Preta, "Eeliii :Costa Cardoso Corrêa lei n 9 L86i ,.de 12 .de :lesei-libro de
Manoel Viana Leite
O. Diretor do, Élespital dos .SerVida'1945;
considerando
a
dispostes
ne,:ar;'Rocha,
.
Piam.
Antônio
Alves
da
&mira Prestes,
ligo '49 , .cle, Decreto 1-10 man, ra 21 res do 'Estada, usando dás ,atriliaiçbet
From.. Salina pesam da ,Sflveira
Dclina dainlarata
de fevereiro de 1972, e tancloaem: vista :que lhe confere a Instracaa i19 49; de
From, Adalgisa Marcondes dó Fran- 'e
resultada, da,, provas de suficiência 17 .de setembro cie 1971
ça:Freitas Rezende
Joãe .15hinio de Oliveira
resolve designar Ediwalten Telles
Natividadó Irene Os biela de a que .forarh sülimettelos ,oe 'candida- Mal,
•
Carpinteiro A;601 .3,A, 'Matricida
tos á emprego de :natiireia, AdminisAthayete
AvelMa da _Mele
.
119 1.028.989,_ para substituir ,o
trativa
clo
Hospital
dós
'Sai
:viciares
da
Prorn. Germano F pliii Queiroz
.Zilan. Saraiva Itagsaja
reaótvei
.
• regada: da Oficina de Vidraçaria,
ProM. :Tereginha, Gomes Figueiredo União
M,v,ifn
N9 95 Admitir para os empregos' 00V na fiirição gratificada .sillibale:
POrri, SVIVia praga , Rilaara,
• Olivia 'Pereira da Silva.
abaixo indicados, Coristantss da Tabe-: 13-F, .elo. Gruppmente. de ,Obras e.
puem,. Vara Nery Botelho
Aleirido Fiorentino da Cesta
Manutenção -, AEO, ,clo Serviço
Prorm, Maria Tereza da :COSi'a Val Ia Ana/ft:iria Provisória 'do Pessoal . Engenharia,
da Diviarni . Ad4
.Terimorárie a Especialista Terliparáa Ministrativa - :SAlag;
:Castro
•
Joelina; doa Santos: Pemella
:EISA; da Pane Per .4
rio do Hospital 'de,S. Seridelores da manente da Quadro
Prom. Clarice Carneiro N. cunha
• DiiiaY, GeMeS de Matos •
cie
Hospital dos
:União iIISE), 'a provada pela, InstriiPlínio 'Magalhães
- Mana da asna Santo:, de Oliveira •
Servidores de Estado; ,ein; sena irime,
'ção
•n9
46
de
6
.de
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g.' 4•Milaçtío
entregues em dois envelopes distintos,
os quais 'deverão conter a aeguinte
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4114311021a i mi Alteração do
-Tornada de Praças relativa à Exp-io, Contrato Social,
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PRI)R0131tÁS-REDUC., azu carta, de
24.00000 (virt- Cláusula .Sexta As despesas do
dós :professtrés; b)
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Mento de unt. analista-prograntadora auxiliares de pesquisaa (estagidrios)-i.
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Parágrafo única. No raso de MIA; Técnico
Geraldo Langoni, será o supervisor do.
Zação . d,a estagiários pela SUDEPE o. presente
Convênio,
inclusive para efei, valor deste Convênio será, acrescido: tos financeiros. __ •
de .0r$ 2.-50(1,00 (dois mil _e quinhen,-'
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presente Convênio.
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Of. 33) .
.essa valor õ oversheatl da PGV.
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