TIVA DO
I
DEORETO

—

S1 9 46.237

PARTE 'H'
OE: 1.8.DE

JUN'FID DE 1:g5g
,..”sirsaweratmr~ _

1NV-N 16

CAPITAL

BANCO CENTRAL DO RRA$31L
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Assembléia geral ordinár ia de 27;
de o.briI de 1972.
pi8gti;lidelA DE. MORGADO :Ern 12 de Janela:e de 1973
DE. CAPITAIS.
_
Dó 12 de janeiro de 1973
Leia-se:
Reforma de estatutos:
-- De Or$ 45 . 000'.:000 , 00; 'para: SP.-1-72 — Banco
•
Deferindo; na forma dos parece- 04
,Dto pAgl'10 , DO .GERENTE
Safp,
A,_
.'
-.
res, o requerido nos processos. 60,300,000,00
Assembléia geral entraorritnária
4"
coluna,
entre
as*.linhaS
a
e
4„
De..41 , de janeiro de 1973
'números.:
dezeMbro
.de
1972.
• Leia,se:
Deferindei na foSnia dos pareceRetificaç.ões.
Banco ele Investimento
res, •0 requeSide , no: processo
,Y11:11114,'
Reforma de- :estatuto:
ANpxo. DO OEICIO.
Delegagia
DE 16 DE JANEIRO DE 1973
IS`ecie dMe Certc•tera
A-72-20 — 13ance Ayinoré da InveaiRegloriat
Roia :14orrizoote:
Mmento S. A.
A,G.E. de 29 deSefOrnia d'
INSPEWORIA DE BANÇOS
dezembro de 1972.
,RERVIÇO REGIONAL Dli -11x7SPEii
722m4l0- M..1k4arcelle. Leite
Serviço Resional da Inspetoria
Sociedades Cai ateias
TbRi4 DE RAWCO/T
iBarbeSa S.., 4, — 'Corretora Paulista
de Bancos •-.,.. São Paulo •
ide Cambie e,' Valores
de
Aumente de capital
-Refos-:
DESPACHO
DO CHEFE
lOdo Mitubse
1972.
DESPACHOS
DO:
CREPE
lua de -estatuto:
Do gs cio dezembro •cie 1972
Dar
10
do
janeiro.
de
1073
-E,
G.
-,Corretora
de'
DESP401105 DÕ , CEEPE
Deferindo na forma; dos pareceres,
Valores Mobiliários S, A, Ce :ars
„:Prti
.R9
.
„ .
Deferindo, na ferina dos parece- o requerido no processo número'
157400;00 para Cr$- 585,500,00 =-res, o requerido nos processos: B-72-96 -- Banco do Progresso ,de Mi.A.G.E. de 11 de dezembro de 1072,
-3>è 1.0. :de janeiro do 1973
números:
nas Gerais H. A. -Estada de
Mudança de denominação:
.Minas Gerais,
"
Deferindo; na ferina-dos parece, Ar72,2,470 — Pinto Alves — Cor.:
incorporação
de
reservas
para
fures
requerido nos processo retagons dc , Cainbio e Titules
ture aumento de ,eapital ---- Lei Aumento de capital -de Cr$ „•,;1
pilinerOs;'
4. 000 .00000 para Cr$ 000,90 e
Adotada a denemitific6,0 plan
4.357A4:
•COrrotora
de
09.4~,
Títulos
e
a consequente welermit de Estatuto —
ociedade :ele .&oetito; PinanciaSP-158-72
--.
Banco
Português
(to As.gs.Ds. de 29 de JunI4O de . 1972'
Valores Mblilliárioa S., A. —
g:unte. e, Igmestimentos
Brasil
B.
A.
—
De
Cr$
10.447.317;30
.e
de 29 de deoevili.re de 1972.
:luras Públicas de 3 de julho e 31 de
Aumento. de Capitai --- Retor- agosto de 1972.
pia de :eStatnto:
Sociedade de Crédito, 'Finanmii.,
•'//142-;2:439‘.Ernieser '$.., A.
„mento
Investimentes
etéoito IOinanciamento e InveCi-- Aumento de capital -,- ReforInelited.c.--- pê. ers, 11.0a 000;00 para
- TRANg>
ma de estatuto:
""PORTES,
, Çr$ . 184000:,,o.omo,A, G. ,i, de 16 de.
'PeVernbre. de .1972.
•
A-72-1.823 -- Financeira, dila Nações — Companhia Nacional de Pi-: DEPARTAMENTO NACIONAL usando qu atrilátnçÕes que lhe. 'conf
. Secieclaeles Distriiwidorasrianciamento, Crédito e Investimento
se o artigo 81, item Z1X, do. RegiDe -Cr.s. 0,200.000,00 para Cr$ ... DE ESTRADAS 'DE RODAGEM' mento . do DNER
aprovado- Pe le AlteraçaO contnittiah
5.700,000,00 — A.G.00. de 28 de abri PORTARIAS' DE 26 DE DEZEMBRO geto
08.423,^ de '25 de. Março- .do,
• .4.4ad.,„,.:11VTRAG
DiStribuido-• =cle 1012..
.1971,
resolve:
DE 1972
de '1/tuim,: e , Valeres
Reforina de estatlito:'
4-.D:le trinneIlto 'de go de setern- A-72-2,407 -- Novo Rio --- Credite, -O Diretor-Geral . do Departamento Conceder exoneragó ao servidor
bre. .de
• 1972,
, , .•,
Nacional do EstradaS de Rodageni João Rubens Chenin, matricule.' MIFinanciamento o Invesbinientos A. A, usando
mero 2.196.442, Laboratorista„ nível
Aunient0 de capital
A.G.E. de 24 de novembro de 'fere o das atribuições que lhe con- 8,
Reforde Quadro do Pessoal desta Autar'
, artigo 01, item XIX do _Regi1972.
ma dó eStatutoiguia,
na forma de disposto no artigo
mento ao DNER', aprovado pelo De•
Sociedades
DistubitielorasA-13,-37 INDLIBORED S. A, -75, ¡t a/1 1 1, dal Lei-n,° I.711; de 22 dó.
Creto
ai.°
68.423,
de
25
de
março
da
,....,
Aitey e,çflo contratuah
outubro- de 1952, devendo ó constante
'41stsibuidera de Titules e Valores'
1971, resolve:
•
Webillaries :-- De Qi$ 100.000,00 para 11-72-2.508 -- ERA:5301WD
da presente Portaria ser considerado
N.o 13.924 — Exonerar, "ex crIficio", -efetivo,
• Cr$: 91240000
de I de setembro de
•A.G.E. -de 16 de tribuidora cio `17itilies e Valoreã
o servidor Enoque Barbosa de Lima, 1971. -- a partiSRescalde.
de 1972,
binários Ltda. — Instrumento de 'I Matricula 2.151.998, do 'cargo de.
cie agosto de. 1972:
1)e 11 e: janeiro tio 1973•
.Trabalhador, niVel 1, lotado no 6.°
Aumento de capital — Refor.. Distrito Rodoviário Federal, na forma
Deferindo, na forma dos par'ece••
Diretoria do Pessoal
do clisposio no item II, dó artigo
ma cie estatuto:
fies', o reqnericlo noa processos
da Lei. n.° 1.711, de 28- de outubro de
números' •
^
•
BUDA.Mal.alf3
Mgr!, 1952,
devendo o constante da 131:85.,M, PORTARIA 139 2.926 :TM 26. DE,
buitiora de Titules e lis
- , ,,Tobiedwie,cle Crédito., Financia,,.
DEZEMERO b/, 1972,
Portaria ser conelderado efetivo, a
S. A.
De Cr$
PiIca te
. gnento
Investimentos
Cr$ '200.090,00 — .0.0 E. de 12 d.o partir de 1 de agosto de 1960.
O Diretor da Lureteria de Pessoal/
N.'
2.025
--Conceder
exoneração
usando da compettIncia. delegada pelo
Aumento de Capital — Retos junho de 1972.
ao servidor Geraldo Airton Martins Sr, Diretor
• ma 'cle estatuto:
e-travás da Porta- '
Retifiecw.5es
matriculo, n., 2.152.020, lotado no G.' ria n° 668, de 23 de abri' de 1971,
A-73;-18- aogbi S .. A.• -Credite, No Dia? 10 Oficial de 10 de janeiro Distrito Rodoviário Federal, do. cargo' blieada, no Diano Oficiai da União,r
11,1fittnelainente ca Investimento — De. do 1973, Seção 1 — Parte 11, página de Lubrificados, nível' 5, do' Quadro: :5 de maio de 1971, resolve:
Cr$ 1413...160/00 para "cr'
. de Pessoal. desta Autarquia, na forma Dtspensar o servido', hrlinclo Rocha
71, 1." coluna, linha 12,
de 20 de povernbro e 22
do disposto nó item I do artigo 15,'
Onde se lá:
matricula n9 1,164 095, Perclezeinbre
de
1972.
...
da Lei' n.o 1.711, de 28 -de outubro- de :Carvalho,
•
,. 59-099 ..,
tencente ao Quadra cio Pessoal desta
1932. --- Dlisen Éesencle.
•
"Prorrogação de prazo ,de fim,'
Autarquia,,
da função . gratificada essa,
.58-599 ,
•
.bolo
do Obefe da Seção de TrRnePORTARIA. N.° 29, PB 9 DE
2°'
lin. haS 10 a /2;
ir)orte, da DiviSan te 'gransporte de
S.
.JANEIRO DE '1973
Onde se lê:
Passageiros- e Cargas„ da Dit:eteria
„1it Pinapciatnento. -o- Investimento-De
Cr$
45.00040000;
Para
.0Diretor
Geral
de
Departament0
Operações.
—.Cl-errado José.4e.Dli.tet.,
Atel de' j* aneiro de 1975, .
Cr$ 600.300.890:00 —
NacIóna
l
de. EstradaS de Rodagens, át.
TV1R4
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'MARIO OFICIAL (Seção I

Parte II)

,Jar,ffilirO .de 197-3;

1 'O'ePectiente das re7.iqrttpeá,
.destinado. 4. publicação,.
fteid ,recebido na Beglid de ,Coimanfr
.ettçiieS •até -àã 17 horas O atendi-Mento do- publico pela Bege de . Re,
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA .NACIONAL
(daçdo ,• Serri de 12 ,4s.
" '2) Os: prigincal; .pata ,PublicaçãO,
tdeVid(intente autenticada deverão
ALBERTO DR E:31R1 ,T?0, PRÈEIRA
ser datilografada diretainente, .ein
.espaco dois em papei acetinado ou oHarsi plo ,t•
EiRviço 0E.1 PUstiOAçõas
.ç.11Z-0
Reb-A00
"flOP rg anz in hcielo; medindo 2243 cem,
finzetros. sem. •eritandas en rasurai, j.,13; DE ALMEIDA CARNEIRO'
'ÉnLCMANG
TO dificultem a sua Compqcn;sae,
,especial 'quando :contiverem
EtjiÁRIC)
• :Pelaá.
:Serão, :admitidas :èópiets ein tinta
SE:-E,:40 — P.e.RTR,
• .preta é .indelével,
..critérie

eliegite ou vale Voltai; .em favor :ao
TeSoureiro dá ,Depurtamentó de int:prensa Nacional., Quanie-aiii contrao.
:to de porte aéreo; .ern idpor
:legacia Regional de Emprêsa Brasi. •
leira ds Ormi O
- s : e - T s 10010i
' •em
Brasília
.7) No Caso de porto aéreo para
loca
lidade- não servida :por ,esse meipde transporte„ a Delegacia Reglondt
Emprêsa Brasileira .de. Co
rreios .8
Telég
rafos em :Brasília se obi'iga
comPietar ó encaminhamento CO , dee,
tinajalle por M i:ME vias, ¡ndep end'enf,. •
.tentente dã ,acréscimo
preda:
. 8) A Delegacia. Regional diz
,prêsa Brasileira, em Correios É 'Te&
.Pj.:?'
grafos em Brasília reserna-Sc
órgão destinado à , publicação.dos atos da administração .desocnttaiizacia
di..
reto de ma:Justar :os seus :preços, lio
:Os originais encaminhados
Impvesse nas Oficinas do Depurtarnerno de imprensa 'Nacional
caso de -elevação , de tari?as eárner,
' vsubliC
o
oaçdo 'dão sert-tó restituidos
:ciais aéreas, mediante aniso-prévia
,clos ossinantes •
, 13-11 a.s /11
mo 4.S. ,reclamações, pertinentes
9) OS prazos 'da ,asSin,atura páin.ateria , retribuída, 720E: casos de
•
-Urdo ser sentestral ón anual . É. se
.êrro 'oti omissão, lerão- encami nhadas,
iniciarãono
priniciro • dia útil,
per' escrito; à peção de Bedaçao, até.
AS&IN.47; VIME
do. mês subsectiente, O pedido de:
• ,o, gitinto,dia útil ' SUbsectilente
porte aéreo pederd. ser Mensal, se"ÉLEIMEICÕES E 1-?ritrEI0ULA11E9'PET140t00áltIOS
m,estral ou anual. -0 prazo da-li
AS assinaturas serão tonzadas Semestre
naturas
mira:
Exterior e sbniénte
Cr$ 50;00. Semestre
Ç'r$ .37;50
no -L9LN . 0 ,tvansporto por tia
anila e não- haVeril transporte por
Cr$ 10000- Ano ..•• ••• • • - •
. ..
•• 'Cr$- '71)00 Ma. aérea_
.dérea serd ,contratado separadamente A•no
com :a -Delegacia da -Empresa EraExterior
•
Exterior
313) A 'renovação clevend ser soPleisiteirk de- Correios' e
IV pratos
tacia cont -antecedência de 30 dias do,
.....
Brasília - ESta Poder(/' sé -encarregar Ano
C7'4
96,00,
Vencimento
da assinatura. 43 :CZO. porte
iarnbént cia 'encaminhar o pedido de
;aéreo 'Vencidos, serão ensp.msos imA
dâsinalura. ao3 •121.N Neste caso o
PORTE Al;;REO
dependentemente de gaso-pisëvio.
assinante clirlybra ao • "D 111 a pe- Mensal . Cr$ 17;00 4 Semestral :Cr$ iôãion
l• Anatai
e?'$ 204;00'
.:É/ff°. de asSinatura e .pagamento,
1i) ;Para receberem os suplemen,ias as empoes dos Orgdos oftO idtts, Os
giloif correspondente, 71â toPrno . go:
Nr.1111.E.R0 AVULSO
assinantes deverão solicita-los do ate
'Om ssnMO.
assinatvra
:6) -A 'reMessa de Valdres •para: exemplar O peço dó. miniero avulso figura na ftlitima pagina de cada. da121
Os pedidos de assinaturas de
.ãSsinatard, ;011,e sera ,acompanharld
servicioreS
deve* ser encaininhados
de ,eselareeimentos quanto à sua( ,
O Preço do exemplar atrasado sete acrescido de Cr$ .0,01, se do .coin comprovante :de sua sitgagetO
• .0"pliçação; serd Mita' sOntente por' :mesmo ano, e de Cr$ 0,01 .p q r ano: se cle ana anteriores.
funcional'.
•
•
,
Pál'ePARTA IP '2,948' DE 29' DE ' 25-3-71, resolve anlicar
Britas I -1)9 3.309 — Super (Too] Compg- aor constante da Nota de Empenho
IDEU
pPblicas,

EXPEDIENTE

•k

Cr$ 120,00 Aná

troe aci.•,“..•

; MBPD-DE 1972anaixo relacionadas.'
nhia Brasileira de Ferramentas a 902-67 por não- ter sido efetuado o
O Diretor. dá, oirct-L)na, cie Pessoal„ N9 3 $02 — importadora
multa de Cr$ '5,50 correspondente a fornecimento do material /eferente a
Bar-Usando, tia coutpet6pcm, deleálida pela bosa á multa de Cr$: 13-.3$ cor- 1/3 do valor constante da Nota de mesma, de acordo com a Portaria
Si. Direber, C4ral:' atro.,ve.s da. Porta respondente a; 1t3 00 valor -do for- Ehmenho 26949, por não
sido efe 2.313-72-E;
r:ia
tuado o fornecirriento cio rnateriC
de 23. dê.
-de 1971,
necimento
-constante
da
Noi,a
de.
Em,3.310Manuel Allmowerque 84blicada na Diãí:20 . 64iintzi da tlniao,
penho 336-68, por nu ter sido efe,-- ferente a mesma, de ac ordo com
Filhos, a multa -de Cr$ 23,33 'cerres-,
iã"-deoitialc de , I921, resol,,a: • ;tilado o forneci/no/ato-do -material re- Portaria 2,.309-72;'
~denta a 1/3 :cio valor constante áfl -:
-'ornair sem Sfeito pcirtaila n 9 ... 'forente a, mesma; dó acordo tom a: 1)9 3.510 — Illinois
Comercial e, 'Nota cie Empenho 843 ,-99; por- não,
'2::401-de :9, de set.enUsro ste 1072; publi- -Portaria 3.302-72;
ter
Cicio efetuado o fornecimento do.
Importadora
Ltda.,
a
Murta
N9 2..303 Intercambio -Cornercjal eirs 113,80 correspondente :a 1/3
-Cgda no Boletim' Adiiiimstretivo n 9 217
, ma cria) lefeiente a MeSína, cle
.10.41.,72., que *mance., o Eng, ,Civn Ltda., a multa de ,Cr$ 2,40 Jorres-, ; valor constante. da Nota
ele u do :com a Portaria 3-315-72,,
e Emnern';
-Gerson 4.1kne
-e cantil Cajueiro, pendentea 1/3 cio valer 'constante da 675-69, per --não -ter -sido efetuadoenho 2,227-08; por não fornedinento do material referente'.c.)a
Ne 3.310 — A.P. Bezerra, á malta: Matricula 119 :210.100 para exercer ia Z\101.5á de :Emp
Itin cão gr gtificans- siinholo 1 P de Clic ter -sido efetuado o fornecimento do MeSing, ele acordo _cone -a Portaria de Cr$ 213,33 conespon,iente -a .1/3
IO da Residência' 21 ,,1, de jurisdição material referente a inesnia- de Rem, 3.-310-72;do Valor constante da Nota tio Emde .219' Distrito. aucieviarib PecielaX:f • de •com a Portaria n e 2.303-72;
penho 807-04 por pão- . ta sido
efe,
1)9 3.304 — Lima e Albuquerque
delydão.d'asé. de Oliudra.
Ne- 3.213-A - 011vetti Indústria tuaclo o- forneeilnente do-material reS.A., a Multa de Cr$ 120;22 -coares- ferente á mesmg, de- acorde copi;
e Pepresentações,
PORT4R1Á*á 'DE 11 Dg
-multa cie Cr$ 1.150.00 corresponderite -pendente a 1/3 do valor constante Portaria $.3
16-72;
,JANOIR(,),
a. 1/3 cio valer constante (35 , Nota de! das Netas- -de Empenho f..347 e 1.242,
68
3.317
Comado Cabral B:49-..;
•XD: Diretor -cia fmarorra de Pessegt,, Empenho 2.433-71, por não ter sido de 1957, -por não- ter sido efetuado n- , à multa -de—01$37,66
porrespondente •
dos materiais referentes'
usando da competência delegada pelo -efetuado o fornecimento do material kornecimento
stante da Nota cle
a mesma, de acordo com 'a ao mesmas, de acordo- coai a Porta- a 1/3 do valor COn
És. Diretor-Gerai atreves: da Porta • referente
- Imponho 9.64,69; por não tet•Sicie-efe,
-ria 3318-72-A1
'
.3.1a nY 668 1e :ia ele aori, de 1911, ,pii- Portaria 2 . 304- 72;
tua& o fornecilbeiato -do materia;
3.305- — -Organização SilViuo 'C.
Olicada no Deccrw Oficial da União, de
Ne 3.313-13
• Companhia Brasi-' tem-ente a mesma, de aca.. do conr -a
Cabral
Ltda.,
a
multa
de-Cr$.
'2,70
'5 de nutiO• de .197,i reselve:,,
leira
-de
Ferramentas,
a
multa
de
Portaria n9 3. 21.7- 72:;
correspondente a '5% do Vaiai cone29;03 correspondente a 1/3 cio va
Designar o Engermeire.
Cole tante da 'Nota de Empenho 2.2213C6, Cr$constante
dg Nota de Empenho
129 3.318 — A . P. :dezena, - multa
tratado, João: Abes Babeiro, matricula por não ter sido efetuado o. forneci-; lor
965-67, por não tei.• sido efetuadc,
de Cr$ 278,00 'correspondente a '1/3
1.202 pertencente ac ,quadro
lhes- mente' do material referente à nies- fornecimento
de
material
referente
a,
do valor 'constante dá 1..\To:a
soai desta, A, utatqUia, 1:1, ara exercer .a ma, de acordo com a Portaria 3.305.,
EUi-'
mesma, dê acordo caril- g Portaria: ponho 1.120-69; -não. ter sido efe
. lonieáo gratificiaaa slinbolo 2 , P,, de ele 1,972;
,,
• -3.312-72-B;
:tuado
o
fornecnnento
do,
material
se- '
,Chefe da. Begga:de 'Esti:Aos e Projetos
,1)9 3,306 A .P Beze na, a multa:
;Te-sente a mesma, de acordo, com ra
elo ,ffististo Ro;iovieric peeterai; corri. de Cr$ 18048 -correspondente -a 24110; Ne 3.313,-C — Compai.bia
• a gratificação :mensal de Cr$ . ',696.61,- tio Valor constante da-Nota -de :Ente-, leira de. Perramentaá, a, multe, de'
3.318-72;•
(Seiscentos noventa. e seis crizzeiros-,• aba 2,225-68; por não ter sido efe- -Cr$ :308;90 correspondente -a 1/2 ,110'
169 3.319 — S.M. 'Chagas St Plrhoa
dê Conformidade com o • disposto ao tuado -a fornecirnenta do material -te- valor constante dá Nota- Ae Enipenho
Decreto ' f3 9 64 77b, àf '3 de 'Pilho de - ferente a Mesma, de aco rdo; Com -a 1.62207, por não- ter sido efetuado, o Ltda„ a multa da Cr$ 1.100;80 cor,
resporicleute 1/3' do' -Valor constante,
1969 eTabeia der OraálicaçãO amo: ,1Portaria 3..306-72;
fornecimento , do material referente a da
Nota de Empenho 256-72 ,per não,
fada spelo,.- Decrete n9 70.-403, de .12 de
1)9 3.307 -- Mauricio, Wancieller,
mesma,
de
acordo
com
g
Portaria
ter sido efetuado o forneoiniento
'maio de 19 73
multa
C.,-.er,a/do José' de
3.31342,04
-Cr$,
cOrrespondente
material referente á mesma; de
:1/3- da Valer' constante da Nota dei
•
.
- •
•
. ' E/rine/Má 301-67, pornãci ter sido efe-; N9 2.-313-D — MoveiS de Aça A-m. do coro á portaria-1g a-310-22 ;dê
-gela
pigtleirecleà
Multa;
•
deconformidade com os artigos 39 -e 0:-.
•togdo•-o fornecimento dá inaterial
0900 torreeponáent
3 . "Distrita ' 11060Viài'ló Fe derai feSenté
e
á Vá. -do: 20. e 39 das Instrne4es anexa:,s
mesma-,, de acordo' 'com a, :-04
valer constante da Neta cie Empennei :circular Cd,..-.28-à3, devendo -o clepo-;f
Portaria 3.50.7-72;
-•'
2.957, 67; Por não ter Sido efetuado' .sito sei feito na Tesouraria
PORTARIAS 1 ,B, 41 15E, OU'i),U,1319
3.303'
13ezeisia,
'forneCirriento
cio Material ieferente a: frito, dentro . -dp nraz&cle 5 dia' r CCM,
,Org 413. , correspendenta 4/3
.
-- bE. 1972.:
Mesma, .tie acordo, -01y,
Portaria sectitiVos A :publicação deste , Ato, seni
, 0 Chefe: da , 3 9 Plát0,0 , :Rodes-liaria; dá valor constante dg Nota, -de EM-, 3.31.342.,434
o cpie perdera estaS,'firinge •if direitO• Pénho 446,09; pôr não- t,er lido efe,
' Federal; cern limdailierito np-Item, xy, ,'tnaclio
a apresentar recursol• ao Op, Okotor,
.0 , fernedinente dó Material' -; • No 3.313a-R — companhia
..do :art.: 146.,, da ReÉlnieli':jo .cia pl\likR, 9ererit0
ficandó sujeita
cobrança,
a Mesina,. de acordo com a xá. de pOp..amentas, a multa. ,cle
apkovi0O peio -ereto- 10 ..68:423, de, pottadk '3.-3cw.12;
executiVa,.
Edg
de' Car-;,
Cr$ 78,67 ;correspondente a -1/3 do va - ' valho; substittitoaildo,Sithola
:do Chefe.

. Terda4airitl, 2$
't

:PjfiRlo ;OPTO:FPI (..Sec,3

Parte ;11)

4972 2aÍ"

RESOI.itiliA0- N.° '9442
confeer o, item VI1l,dê artigo 116', do soar Parte Especial li, desta AuDistrito Rodoviário; :Federai -Regimento
-do DNER; aprovado pelo 1arquia, para exercer o cargo de
651'..* Reunido (Ordindria),¡
kta
Decreto. ir' 93,423, de 25 de março bstituto Eventual do Chefe do 'Setor
POR:LARIA NP '5..392 DE 14 DE
,
-de 11 de dezembro de .1972
de- 1971,- resolve:
de Abastecimento, -do :Serviço Admi,DEZEMBRO DE 1972
nistra,tiVo,
deSte
Distrito.
so
kr°
362-Cb'N
Proces
(;) -Chefe do:'59 Distrito libdoviãrio Dispensar o, -Oficial :de Adráinistra-,
Federal, usando da atribuição que sçã,o. nivel 14, José Batista, da Costa„. N9 - 18.170 Designar a servidora Relator,- Conselheiro Geraldo de
ntimero. 1021347, pertencen- Maria da Graça Nina Gomes, matri- Moraes iviattos
lhe -confere b item VIII 'do artigo 116,
do Regimento do D.N,D.R., apro-- Ae ao- •paaclro de Pessoal desta Au, cula li1:1111ertY 2.144-,199, do Quadro- ,cle
tartinia,.
da
função -de ettbstituto
Pessoal -Parte Especial - testa PiJoponente -.. Departamento Na-,,
tirado pelo Decteto 68,423 de 25,371,
,..chefe de, :Seção de Tranapmte de Autarquia,..para exercer o ,cargo do Su- dional de Estradas de Ferro
resolVe,•
Pa,ssageirOs. e -Cargas :(Se. TC--i3) bstitute Eventual do Chefe da Seção Assunto - Erra,dicaci-M de nanial.
1. --,- Dispensar o ¡Condutor de To. ndo -Serviço -de 'Trânsito
de Contabilidade do Serviço Elnan, Anti-economico
pógrafia, nível 11; 'IVIárte Rodrigues. eln suas faltas- ou impedimentos .even- .ceire, deste Distrito, - Alnérieo
O Conselho Ferrovia-rio Nacional,
Alberto Antonio Bahia.
- da. Sirva, matricula, 2.134.,646, per- tuais:
Jesus Cosia.
apOs a discussão do Parecer numero
tencente ao Quadro da Pessoal: desta
10242-CEN, -Conselheiro-Relator
.Atitailquia de Chefe da Seçã'o ,Acl21. 0 Di grito Rádoviárie; Federai: -Geraldo de Moraes Mattos,:resOlveu,
ÁniniStrativa do ÉF.947 - Porto
• 1,0 Distrito ;Rodoviário :Federai
por 'unanimidade; atendendo Se que
;ente,. -deste DRE.•
lhe solicitou a Presidência da, Rede
DeSignar 6 Condutor de To,
PORTARIA N° 21,068- DE 18 DE
DE
0
DE
-14.221,
EDUTARIA
-p-za:04 :$,. A., atrases o
Ferroviária
1:Pg.0)fia, nível 114 Mário Bodrigues
SETEMBRO DE' 1972
NOVEMBRO DE 1972
Ofídio 1.086-PR,F,72, de 30 de novem,da Silva matricula. 2,1311...,640, Per,
bro p. findo, slastar até -ulterior deli-,
.rtericento ao 'Quadre de Pessoal desta. OChefe dó Décimo Quarto Distrito,
:Chefe cio 31° Distrito Rodoviárló beração„ o efeito da Resolução nume-,
„Autarquia) , para Administrador de R,odoviario Eederal
Natal :Federal;,
:usando
:daa
atribuições
que
ro
82,72-CFN,, tornada na 944," Réu,
E. da .Grande dó Norte usando de atribui-1
Trecho, da ResidênCia, .5=7
•rlivaldo do çãoeque lhe. á conferida Polo item: : lhe confere o art, 116; Item VIII, do Mão (Ordinária'):,- realizada :em 10 de:
• ,Cunlia; cleate DRE.
Regimento
do
DNER
aprovado
pelo'
-*zcs.da VHI, do artigo 116, do Regimento dó: Decreto n° 68,423; de 25.3.1971, -Ter novembro :de 1972; no que tange à erradiçação do tffiethe :oompreendiclo euDNER, aprovado pelo Decreto nu- solve:
1-ré as eataçõeS de Jaguarihe Cama;
PORTARIA NP' 5.995 DE 19 DE
inarço -de 1971;
mero 68.423, de 25,
pertencentes à 2." Divisão Cearense de,
DEZEMBRO- DE'
resolve:
Designar o Engenheiro. Civil Gerson.: sisttná Regional Nordeste, daRede-,
José Cavalcanti Cajueiro; inatrivula Ferro:Viária, Federal B. A., ficando , -a s
O Chefe feto . '5, 9 Distrito: Rodoviário
Designar -a servidora Clébia do
pederal,. Usando ,tp, atribuioào tua lhe veira Coata, matridula ir 2.088,892, nó 2104065 cOntratado; regido pela
, paralisação efetiva do trafego ferron
-cOnfere :o iteni VIII do Art.. 116 dó pertencente ao Quadro de Pessoal' do' C. L. T., pa,ra ,exercer a Punção -ro, :viário á Critério da R,FF,
_e-Reglinonto- do D.
, aprovado Ministério dos -Transportes, removi-: tficacia, shribolo 1-F; de Chefe :da Re'-telo; Decreto- _número
68 .422.de_ da para esta Autarquia, pare, &Ihs,. eidenOis, 21-1., sediada na Cidade de . Sala das Sessões, 11.12,72, ano ,10
tanta eventual da secretária do Cho. Eatáncia., jUrisclição deste 21°DRF dó• COnselhO.
3.71; resólve: •
Lê
dó Serviço , d0 Conservação deste atribuiriclo,lhe a ,gratificação Mensal.
•
Desiggi4 o Eadgevegite Datilógrafo DR,F, em etas faltas e impedimentoS. no valor -de ?r$ 838,00, de confórmi-RESOLDCAO NP 95-72
Fernandes
dos
;San-,
ivei 7 Renato.
- Mareei°, Cabral de Andrade. . clade com. o disposto no Deerato aó,
Ordinária),
da
651."
10. Matricula númego. 2,124.866, :per-,
mero 94.778; de 3.7.1969, aprovado
'itencente ao QUadre de Pessoal desta: PORTARIA' N° 14.223, DE -7 DE
- -de 11 de dezembro cle 1972
pelo Decreto n° 70.503, de 12 de maio
Autarquia, :para Chefe da Seção Adi-,
de 102, = Aristótacs .Quilltegme
NOVEMBRO DE 1972
Processo ri," 23,41-CFN.
angustiativa simbolo 7..P; do EF-5-7
O--Chefe do Décimo Quarto Distrito Araúlo.
Perto Seguro, deste. DRY.
Relatou? - Conselheiro José de SewPodoViário I'ederal Natal ---- Rio
DaptiSba
• MiValdn ,,GOmes cut gota.
Grande
do
Norte,
usando
dé
atribuu,
_
Proponente --- Departamento Na,
cão que lhe é conferida pelo itera VIII, DEPARTAIVIENTO PI:ACIONAI.
.Distrito :Rodoviarto
cional d-e-Estradas de Ferro do artigo 116, dó Reginlento -do:
DE ESTRADAS 'DE :FERRO
DNER, aprovado- pelo Decreto rul‘.'
:Federá':
Assunto - Convênio entre o, DNE.E..,
mero 08.423, de 25 dê março de 7:971,,
PORTARIA DE 12 'DE
as SINS.
PORTARIAS DD 20, DE DEZEMBRO resolve:
JANEIRO DE 1973
DR, 1972
Q. Conselho perroviáTio Nacionati
Designar o servidor Hebe -Costa de,
apus a disco coo :dó Parecer- n.° 103,,
O Chefe do Distrito -Rodoviário Araujo, matricual nó 2..184.968, perO
Diretor-Geral
do
Departamento
0104,
do c'ionseiheirojRelator José de
Federal, uSaliclo das atribuições que temente ao- Quadro de Pessoal: -desta
de Estradas de Ferro, ten- Souza; Baptista, resolve, por unainrai,
lhe conferem os artigos 116; item V111, Autarquia-, para Substituto Nventual Nacional
.o
do
em
vista
que
consta;
do
Piodade, aprovar, corn apoio no artagd. 9;°,
41:' de Regimento do DNER., apro- 00 'Chefe- dá Seção Administrativa -da
.do Decreto-lei 165; de 23.2,67, a na
liado, pelo Decreto n." 69.423, 72 e 73 R-esidência 143, sediada na cidade, cesso r.. 9.001,42, resolve:
alínea i, cio artigo ,8; 0 , do Reguismen-,
1,711,_ de 28 de outubro de de Macaíba - RIO Grande do Norda Lei
N.° 41-DG - Conceder aposenta1952, resOlVe:.
te, jurisdição deste DRIP; ein suas: dorias de acordo com o artigo 101, , to que 'baixou com o Decreto n," 1. i1,0i
faltaS e impedimentos. -- Alceei() item III, paragrafo Onicb da, atual cle 28.11.62, 9 Termo de Convênio ce-.
. N.° 9359 - Designar o Escrevente: Cabral'
lebrado entre o Departamento- Nado,
de Andrade.
Constituição do Brasil, a Edith- de' flal de EStradaa de P',él:Po e a Someda,
Athaicle Merco
Datilografo nivel-7
Proença Fernandes no cargo :de -Off- :de de Habitações de Interesse Social'
matricula, n." 2.196.151,
Poir,tarolo
PORTARIA N° . 14.227, DE 14 DE
ciar de Aciministraçãc>, Ali' .201.14.73; 3stcla. 5141$:.,,,.para a- -cenebruçáo de
integrante do Quadro de Pessoal desm
NOVEMBRO DD 1973
de ,QuadrO de Pessoal do referido: setenta .unida:deá residenciais, no ,Gua,-;.
." k Autarquia,
Parte Especial., para
, ..ibstituir o funcionário Cartas Reg- O Chefe cio Decime Quarto Distrito Departamento. - Herdei° Mad/Odeira, rã II, era Brasília.'
'bert jurrior matricula n.° 2,124,912, Rodoviarie- Federal Natal -- Rio
'sala daá Sessões; 11-.12.72,.. .ano 19
Administrador' do Trecho coinpreen- Grande:do Norte; usando-de atribtliÇãO
-do ,Conselne.. : '
dide entre os Kmê. 0 a 285;55 da • ,;.„. que lhe -conferida pelo item
Conselho;
Ferroviário
;N.aoionat.
130/27M/273, 4a jurisdição. da Residên- do artigo. 116, do Regimento de
REsoDuÇÃO
~belo, 18.,F; DNER, aprovado pelo Decreto núcia .,̀9/4 do 9.° D.
RESODTJÇAO
nas suas faltas e impedimentos legais.. mero 98,423, da 2$- de março: de 1971;
Ata
da
-651;°. Reiznião Orditnela),
NP 9.390'
Designar o Mestre de resolve:
.0 II .de - tiezem;W:0 de OU
Ata de 651." Reunido .(Orclindria);
Obras nível
Nivaldo Martins Pe- Tornar sern :efeito o constante:
de 11 de ¡dezembro- de 1972
Procedo ii," 28-71,CFN.
reira
Matricule,
da Portaria n q 14.07'272:
14°
ziante 00 Quadro da Pessoal desta publicada
Mi
Boletim
AdminiStratiVo,
telater
ProteSso
n.° '62/66--CFN.
Oonselhen•O
Wigdor
Autarquia - Parte :,P,sepcial, para número 166,72,_ de .29 de agosto de,
Wilbelm
:substituir :o funcionário Antonio
1973,
e,
Conselheiro.
Hostillo
Relator:
driguee de Almeida, Administrador
Proponenter
Depagtamente NaII - Designar o SerViclor Geraldo :vier Ratton Filhe
Treco .cempreendido entre os Knis.
cional de Estradas =de Ferro
-da Costa, .matriCula numero
a 285,55 :clas ER,/277/373, de jurisdicac Batista
Proponente
---,Departamento
Nado-.
pertencente :ao Quadro de:
: Assunto
Termo 'Aditivo Celebrado
,da Residência 974 do 9° D. R. E.,, 2,144,523,
doEstracias -de Ferro
com -o- Consógcio
Tramam .e .Enge-- Pessoal desta Autarquia-, pára' Soim,:
símbolo- 110-F, nas „soas faltas e impe, tituto
Eventual de -Chefe da Seção dei: : Assunto:
dinientos. legais.
Prorrogação de prazo tre;
•
Contabilidade,
do
Serviço
Financeiro,'
- Designar o Escrevente eni ,stias falta, e impecliMentbs..
convênio.
-O- Conselho .Ferroviário Nacienal,
Datilógrafo nivel 7, -- Antenor çle Ai- Mareeld
após
a
discussão
de
Parecer
numeroCabral -de Andrade.
Conselho Ferroviário Naelonal, ,194 J72-01TON, do Consellieiro-Relator
• molda Araujo - matrícula número
após a dieCuseão do Parecer ;n." 100,72-; Wigcler \Mineira Stelling, -resorveti,
2,..124:813, do Quadro de Pessoal desta:
GEN, do ConSelheire-Relator
AntarOula - Parte g -special, para
por maioria, com -apoio na afines -I, do,
:kavier Ratton. Filho; resolveu, por: Artigo 9P, .clo Regulamento qüe oa,ozea
15. 0 Distrito :Rodoviáriesubstituir o funcionário Osvaldo da
unatirnidade,
tomar
conbeçimento
Avila, Administrador de trecho, com-.
com c. Decreto
1,140„ de 29,11 , 62 -á
Federal:
coinunicácãO feita -pelo Procuradorprcendido. entre os Ema. 0 à 295,55 das;
9.0 do Decreto-foi it 185, de 23
Geral' do Departamento Nacional de, artigo
-731i/2771378, da jurisdição ,da Reside feverigo-rie 1067,: aprovar o Termo'
PORTARIAS D3 21 DE
E'stradas de Ferro atravea cio Ofidio Aditivodõnc:a..:914, :hás suas faltas e impec*J- n
ao. contrato .celebra,do, em- 19
DE11EM-ER-0. DD 1972
h.° 145,25, dá 24.11.72, da prorroga- de abril de
nieM-5. 5 7egais. - Da/40i de -Oneeqa
1972, entre o Departainers,,
do
,prazO
ção,
até
13
de
maio
de
1973)
Condessa
,C1 Chefe do. 15° Distrito 'Rodoviário
-to Nacional dg Estradas -de Ferro e o
Federal, i.isarido das atribuições/ que do Convênio:celebrado entre o Depar,.. dons3wcio formado pelas firmas ...,
lhe confere o artigo 116, item VIII do tainento Nacional cie Estradas de 9'erA.. - consultoria
;91Strito Rodovio, Federai Regimento cio DNER, aprovado -pelo ro o o Governo do Estado do Mara- TRAIBCONS.
IN:
-A, - EstuTécnica c iliNeasV
:pilão,
para
aplicaçâo
do
dota:4e
erea'
Decreto. ar 98.423, de 25 de março de
dos
. e. Projetos de Engenharia, Para
-mentária da Autarquia, nas obras da, .:oferecer
• PORTEIA-N° 13.902, DE i
1071, resolve:
suporte, financeiro: ao Meneio.
variante de acesso ao Porto de- Ilaqui, dado c ontratoJANEIRO DE, 1973
que- tern por objetivo. um
No 15,115. - Designar o servidor
estado
de
sistema ferroviário da área,
Bala
das
Sessões,
11.12.12,
ano
10do
Diztrito Rodoviário J024 ist'ban-mr
O- -Chefe 'do
maA,ricula
abrangido pelas 04a deS fie. Pelo: 1'10.7,
.ancio da atribuição que lhe mero 2.144,083; do Quadro de Pes., Conselho.
'L Ó:

232- Torça-feira 23

—-

ilzonte, Ride Janeiro, São Paulo e
rOrasilia, consideranclas;.; a necessiclaie de fazer face a pagamento . de roa•
iustamentos.
•:11.a das Sessões; 11.12.72, ano 10
ie. Conselho.

OIÁRIO OFiCIAL (Seçâo — Parte II)
CPN, ao ;:lenselheire-Relator Jose de
Souza Baptista, resolveu, por unanimidade, aproVar, com fluidamente no
Irina , letra •2; do Regulamento que
baixou :com o Decreto . n0 1,710, .de
de novembro .de 1962; e artigo 9°, de
Decreto-lei no 185, de 23..2.87, o Contrate firv&ricie entre o b. N. E. P,
a R. F.. P. a. A., para; aplicação, pela
Segunda, da parcela de Cr$
, 500 . 000,06, decorrente da detação
:orçainentária destinada. à ligação 01ticica-iPeresina e correspondente ao.
e-Xe:raleie-de 1972, na aquisição de dormentes, ha execução de serviços de
terraplanagem, d.e ernoeamentos e de
sinalisaçáo, na .construção de Sargetas
ae -concreto, valetascie proteção e muros de anilho, na remoção, do lastro
e na manutenção de trafego no trecho
Oilicica, Altos, tia Ligação OiticicaTerezitia, nos Estados dó. Ceara e

Janeiro de 1973

artigo 80, do Regulamento que baixou
RESOLCÇA-P N° .107-72
com o Decrete n° 1.710, dé 28.11.92,
o Termo Aditivo ao Convênio celebra- AU da 655° Reitrlir10 .(Ordiltária)5
do entre o Departamento- Nade/ia-1 de 28 de dezenibro de 1971Estradas de Perro e o Governo do Estado do Maranhão, para .aplicação de Processe n° 46.,72-CFN.
dotação -do Orçamento Geral cla Autarquia na realização das Obras cie Relator: Conselheiro Wigcler
RESOLUÇÃO Na 91.72
acosso ao porto de Itaqui, Di- 'beim Stelling.
visão
— MararibãaPiaUi, do Sis ema
11/4 cio 652,° Reumità -(Orchndria).,
Propohente: Departamento Naelo,.
Regional do Nordeste, .da, RPFSA.
•de 15 de dezembro cio 1912
nal de Estradaa de Perro,
Sala das Reuniões, 22.12.72, ano 10
Processo ri,' 6-69-0pN.
Assunto: ConVênie tintado cont.o.do Conselho.
,GEIPOT
EistadoS do Nercleste.
Cionselheiro -Geraldo de
Ptelater .'
Moraes Mattos .
RESOLUÇÃO N° 108-7s
-O .Congelho. Ferroviária Nacional;
•Proponente]: — Departamento NaAta do 655" Reunido COVd1ndria), de após a discussão do Pareeer nú.niero
114-72-CPN,do Conselheiro-Relatei, cional de Eletradaa• de Ferro
28 de de,mribro dá 1912,
Wigder Wilhel
m Stelling, • reselVeni
• - •mito — ReScisão cie contrato
Processo n^ 4642-CFN:
pop unaninaidade, aprovar, com apeio.
,coni- a firma Construtora — Rodoviána
a1ino'
a
do
artigo 8",„de Regula,/
Relator: -Conselheiro Wigner
ria União- S., A. -' CAUSA.
imito que baixou cern o:Deerete-nil.
Stelling.
mero. 1.71:0; de 28..11.82„ e curtido 0„:
Q..Conselho. Ferrov.:lado .Nacional,
•
do Decreto-lei. n°. 185,, -de 23:1,87..
.aipoS p, diseuseao do Parecer minium: Sala das Reuniões, 15.12,72, ano 10. Proponente: Departamento' Nacional
de
Estradas
de
Ferro,
Convênio para realização de esttider,
10f5..-72,-C15N, do- -Conselheira:Re/ator. do 'Conselne.
do sistema- ferreviária da área- aáraa,
Ocraltio de Moraes, ;Maltes,. tesolleu.,
Assunto,:
'Convênio
firmado
com
A
gicla pelos Estados do Nordeste; tele,
. por tina.nlinidadef -Com apoio no artigo'
• GE1.1POT — Sul dos Estados de sfío brado
RESOLUÇÃO N° 105-72'
. entre o Grupo de Estudes-para
• do De.eretajel n.° 185,- , de 2.2.2.67,:
Paulo
e
Mato
Grosso.
,
Integnaeão- . 0a Pcilitica de-,TranSPor»
o na ,aliileal.,, ,Cleartige B.°, do Regula,. 'Ma da 6540 Reunião (Ordindria) . , •de
anento que baixou Corri o Deereto. nu- 22 de dezembro dá 1972.
O Conselho Peroviátio Nacional; te (ClEIPOT) e o De partamento Na-,
meio 1..710 de 28‘,11.82, a...prever o Ter após a discussão de Parecer número doma de .Éstradat cle Perro (DNE,E)„,
Rio :deRea8isãO deConiá•ato, cie -8.É;69, ; processo- n° 89.-66-09'N,
114-72-CFN, do Conselneiro-Relator Sala das -Reuniões, 28.12:,'72, arie
entre.o DePartamento Naoional de pisRelatar; 'Conselheiro Hostillo .",'Çavier Widger Stellirig, resolveu, por .do 'Conselho.
' tradas de pene O firnia'Constado Ration Pilho.
unanilmidade, aprovar, com apoio na
ra 'Rodoviária Uniéo S A. CAUSA,
alínea 1, •dô artigo-8°, do Regida:Mento
proponente':
Departamento
Nacio• Para execução eles 'serviços de terraMio baixou: coca o Deereto número ..
RESOLUÇÃO N" 108;72
nal de Estrades de Ferro.
planagem, . Construção Cip
1.71.0, de 28..11.62; c. artigo. ,go, De-Obras :cie arte correntes, 'complementaAssunto: Termo.
celebrado cretolei láõ, de 23,2.87, o Convê- Aia 4a 855° Re2tnido
ção da infra:-e.Orutura, linhaa:telegra-, ConT ,e . Governo doAditivo
Estado de Mara- nio para realização de estudos do . sis- 28 de •clezembre, ,cia 1912..
• ficas e Cercas marginais, no treclio:
tema- ferroviárie da área :abrangida
.
Itapema
pbritá arosSa; entre - os
pelo Sul cios Estados cie .59e Paola é • • PrOcesso 110 96-68-CFN.
.quireMetros. 48 p 56, 'Tronco flui nos! Ó Conselho Farroviiirio Nacional', Mato Grosso, celebrado: entré o Crupo
apOsé discussão do Parecer número: de EstudoS para Integração da Poli-. • Relator; Conselheiro Nenrique
Estados cie São Paillo .e Paraná.
112-12.,CM, do -Conselheira:Relatei:, tico. de TransPottea. (GEIPÓT) e o na cie Resende.
Sala das-Reuniões, 15 de deserehre
•
Xavier Ratton Pilho; leso]- Departamento Nacional' de Estradas
de- 1972, ano 10- do Conselho.
Proponente: Departamento rinraelp--.
vau, por linaMiniidacie, aProirar, coai de Ferre (DNEF)
.
apoio no antiga 9°, de pecketo.lel.
Sala .das Reunidos; 28..12.72, ano 111 na! cie Estradas de Ponto.,
1-0.. .sori.-ução N o 99-75.
Mero 185, dá 23;2.67,,e á alínea, l do do Conselho.
Termo .Aditivo EMEC:
'iltrt da 952 à Reunido (C>rdindria),
_
C Conselho Ferrciviárie Nacional;.' •
15 cie dezembro:4e 1972,
anos ,discussão do Parecer e° '
0812, do Conselheiro-Relator Il.ent-W •
Proceseo n° 105-68-CFN.
qui Vienta de. Resende; resolVeU por"
Relator: Conselheiro Plenrique
com apoio aio artigo
der.Resende,
letra i, do Regulamento -que balkeit
p
com o Decreto n° 1.710, dé
V .oponentes: Departainento
:e artigo 9°, do Secreto-lei n°'. 185, :00-„.
nal de Estradas de Perro..
'23..2.67, aprovar o náljálta Aditivo á0, •
Assunto: Termo Aditivo — J. Dar: Contrate celebrado entre o Depor ta..
doso. :de Almeida Sobrinho — Engemente Nacional clenEstradas de Fé rrO- .
nharia, e Construções 5.. A.
a Firma Empresa Melhoramentos
2onstrações
Emuo S. A:, para
.
1972'
a
1974
ConSeIliti PerroViária NoeiáriM
?Lição da construção . d(), 1:170àh0
apOs.: a discusaão- de Parecer número
neendido entre os qüile, inetroa. 98; tire
107-72-CFN, 'do 'Consolneirakelator
1 50, da Ligação, 1tapevit 1",or:s04
X4enrieuci Vieira de "Resende, reseive:.
Grossa,
dó Tronco, Sei.,
UI N9 5.727
po unardiniclade, aprovar, 'ÇOni 11010
DE 4-1 1-1971
rio artigo: 8', letra 1, do Regulamento
Sala das Reuniões, 28.12.72, .a.ne .1;0r
une baixou com.e Decreto n°1.710
lo Conselho.
28.11.82, p artigo 90,, de Decreto-lei
n" 185, 29.2.87, o :Ter me Aí:1112yr.
DIVULG.P.ÇA0 N 9 1. 179
RESOLUÇá., Q 5°'109,72
que oferece suporte . financeire de Va
: lume a 'valor ao •contrato celebrado
lia da 5550 Re2M7'50, (ni:tlindrkt);
em 6 de janeira do 1969; :entre o De28 cie dezembro de 1, 072, Plitarnento Nacional de Estrados cie
PREÇO: Cr$ 5,00
Ferro e e firma
'Cardoso de AlnieiProcesso no 640-CFN.
.da sobrinho Engenharia e Cens,truções S. A., 'para tIcoon0o do serRelator:
donselheiro
. •Viço..de terrapjánageni, *obras de -rto
A VENDA
Moraes Manos.
-Conditos, complernenta.cão da infra:estrutura, linhas telegráficos e CO'Ca.S
Propenente: Departamento
margineAs,ho trecho Itapeva
Pori' ali Cie Estradas cio' Ferre,
Na Gama. baNi
• ta GroSa, dá "I'roriao Sal, n os -Estackw
• de Slio. Paulo e. Paraná.
Assunto: Termo Aditivo — Suba-ia
r..‘allipos á A.
Onão ag Vendas: Avenida Rodrigues Alves,
Sala dag Renhiões„ 15:12.72, ano 10
• do Conselho.
Ó Conselho Ferroviário Nocionat roa is discussão. de Parecer. ri' .116Y.
• Aguda Ministeão da 'Fazenda
1.
RESOLO";.l.ÃO N°
CFN, do . (Imselli e ire RelatorTolde do Moraes Mattos; resclven, por=
,',„<ita da s58° newnieio (Extraárdindria).,
Agência.
R;
Paçió
da justiça; 3 2 pavimento'
unanimidade, aprovar, ciolu kpoló na,
IA de •dezembro de 1:9.72,
dinea a do art lge 8 d%5
Cok.redõt D.
Sala :311
• proceaso n° 27-72,0P1'T•
que ha xou com. o Deereftil.: 111.711101,0::,'
J-7-1.0 ,' de 28,11.62, e artigo :90, de De,,
Relator: Conselheiro José de AouzR
Atende-ria
ap
*
edidos peio '$erviço , de •Reernbolso Postal
'Baptista.
ArncTittolv-loej;iierV.)-Clo8ntrtal?0-232si‘rGi;io'clog:,cO
TeMr4-11:'^'
Propononte: Departamento Nacional'
firma' Sitheia; oatnpos 8, A. ,- Rágeo. ".
de
Ferro.
•
tio ,EstraciáS
nhelnos:Empnelteiros, en-1
Ottkexecução de serviços. Ce terraplaila
Assunto:. Contrato entre o
•
:irr
e
ontroS,
'entre
os
-quilóniebros,•79'
•
F. e pa R:F.F,S.A. — Ligação
48, cla ligação Itapeva.Potita
N4 sede do D , N.
io, cie- Tronco Sul,
•
„ O, ,ÇonÉeljio, Ferroviário: Nacional,
io Sala dali Sessões;, 28 .;12"73; ano ' '10, isiPõs a t.4,50u~dó Parecer Ir
c ,Conselho.
•

RimEixio ?LAN° ,NAcioNAL.
DE • ng.siRN.yo:L.myter,urci

leiga ei r
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RESOLUÇAÕ

110-78

Atá da 655 0 - lettnitio - ,(Ordinctria), de
g8 de. .deg entbo tle
Processo n9 02 72-0F24. ^
Relator : COnselheiro Widger Wi-

lhehn. Stelling.

»

SUPERINTENDÊNCIA
NACIONAL DA 'MARINHA
MERCANTE
PORTARIAS pE 18 Diii ANEIRO
DE 1.973

O Superintendente Nacional da

Marinha Mercante, no uso das atri,
Proponente: Depgrtamento . Naeio- buições -que lhe confere o capitulo 10;
sal de Estradas .de Ferro.liem 10.1, letra "g" clo Regimento
Assunto:. Termo de Muito de 'Pree- Interno, resolve:
:Soldátec
179 - Exonerar, a pedido, o se- taÇão,--de Serviços
nhor Decio Mauro Rodrigues • da
0, Conselho Ferroviária Nacional, °Unha, do cargo em -comissão, SIM'
11,11,
após g cliscuserip do Parecer
bolo 3-0, de Diretor do Departárne-ndó - Conselheiro-Relator Widger to de Engenharia, desta Superinten,
resolveu,
por
uriaWilhelm 'Stelling
dência.
Mc-Macre, aprOvact, Coin apelá na alíp Superintendente Nacional da
nea 4.;, ao artigo do Regulamento
Marinha Mercante, no uso das ateiqüe babcon-co Mo Decreto ir 1
e
artigo
buiçÕes ate lhe confere o capitulo 10,
21 de de novembro Cie 1,962,
.90, do» Decanto-lei ri° 185, .cte -21.2,67,, Item I0 ,I, letra "1" de Regimento
Termo
de
Ajuste
de
preStação
de
Interno,
resolve:
o
Rel'AÇOÊ 'cçiéláraclo :entre -o D.N. E F.
No
38
- Nomear, o Sr. n Ernesto
Soldagens
»-e-a Enna Solda.tec
.ydend Vargas, para exercer o cargo
nicas .Ltda., páÉg ,eXecitção d.e solda- em- comissão, Simboie 3-0, -de Diretor
Termina do Trilhos,, do Departafnento de Engenharia:, desgem
• no ' trecho, Ponta •rossa-Engenheiro ta Superintendência, tendo em viga:
•
'Ele, dá TrOneo, Sul,
Ia exoneraçao, a. pedido, do Sr. Decio
- PauS 8 2 2 1: '12 oh,, 10 Ma;uro Redrigties da Cunha.
Sala das- EeSsõe
lo At. Painplona .Corte Real.
.
do Conselho.

'Parte PO.

janeí-r0 de 1-973 233

INCRA, no uso -das atribuições
que lhe confere a aline,a, "ri" do exc.,
tigo 25, elo Regulamento Geral, apro,
vario pelo Depreto no 68.153-, do 1 de
fevereiro de 1971, rescilve:
Nomear' Jose Raroldo atendes Ped
mira, para exercer o cargo em caí
iniasão, sirnbo/o 4,C, do Assistente- eia,
Doordenadorig Regional ao Ieste-Me-ficlional - CR-07, da Parte -Pemanente do Quadro -de Pessoal deste
Institutó„ transformado pelo Decreto
,n o 69.532, -de 10 de novembro Oe 971,.
- José Fixtncisoo -de ,Mouva Caval,k
PORTARIA SUNAB N o .36 DE 17 DE :multi,
Presidente.
JANEIRO DE 1971

'(SUNAB), no uso das ,atribuiçõe s que
-lhe aonfere o AR. 19. itern 17, do De
ereto no 51.887, de 4.4„63 1 resolve:
Dispensar a pedido ecc par4i: desta
data - Burla° de. Sá- da- Rocha Mala.
dos encargos de Assessor do Superintendente -da suNAE, para os CIL:MIS fol
ciesignad.o pela Portaria SENA-B n9
246„. de 21 cie março de 1972. puWicada
no DietTio :Oficial da T„Iiiião » de 28 cio
mesmo mês e ano, - Antonio Thoitte,
Superintendente:

-O :Superintenuente cIa St:pai: 111tonJpORTARIA N o 78, DE 15 DE
DE- 1973
.
clêncja N'acional -do Abastecimento --,
JANRIRO
(SUNAH) » , no uso das atrlbuições que' O Presidente do Ipatituto Nacional
,
-item
11,
do
De
lhe confere o Art, 19
' de Codordzação » e Reforma Agricida
ereto ti0 5-1,-887, »de 4,4,68, resolvo;
-, INCRA, no uso 4as atribuicõeS
Dispensar a pedido, A partir ,ctes',a -que lhe confere a alínea 'dr)" do- ar.
data, Antonio 1,,écre Veitcsa, » dqs en» tio- 25, do Reguian gente -Geral, apro-

cargos de Diretor do Departamento de vei& pelo- Decreto É° 68.153, de I de
Adrainistraçáo da Sedetaria Executi• tevcteeto do 1971, _reserve:va desta Superintendência, -para os Exonerar, a pedido, .a partir de 4
quais foi ,designado pela. Portaria,
de janeiro dó 1973, Rieardo Drunew
,SONA13 X1 9 579, -de 2 12,69; publicada , Costg, Geógrafo,. raivei 14, cies-to Ins-c
no Dicipio -Oficial da -União -de -5 do -titulo, cio -Cargo em -Comissão, s1m..
/Értonie Thomé, 1)ol.o 5 .--C, -de ASsistente da Divisão de
inesino miiê e ano,
Sn:pari/à:tendente,
Re.Crusoa Naturaia., do DepartarnentO
cie Recursos puricifarios da Paute- Pec oPORTAWA S9AB 179 37 DE 17' DP, manente do- Quadro de Peásoal -do
JANE RO .pg 1971
.
Mesmo In.stituto. ,fosé :Francisco
Presiclento.,
-O Superintendente na SuperInten ele Moura ,Cavalcanti,
ciência Nacional ao Abastecimento 112
'DE
18 DE
o
PORTARIA N
-(SUNAB), no uso das atribulçae,s »que
•
JANElft0. DE- 1973Ide corifere o Art., 1 9, item , do De
ereto n" 51.88'1; de 4.4..63,, resolve:
Presidente
do
Instituto
Nacional
O
,
Designar Theourainno- Costa refles. cio ,Colonização -e Reforma AgrUia •
;lhe confere 9- Art. 19 , iteni. It, ao- De-: 'para exercer os -encargos de Assessor - INCRA, nó. -uso aas atribui0eS
ar,
StIPERINTE.4DÊNCIA
do Superintendente cccsta Autarquia que lhe -confere a afinca "n"
eretõ r3.° 51,887,, -de 4.4:03, resolve:
tigo 25, -do Regulamento.- Gerar, .aprqrd
:NACIONAL
Designar José Augusto Sedré Mor na vaga -decorrente da dispensa de vado pelo- Decreto ir aamz, de 1 ela
liortg „ Assessor -do -Supeririten Custodio cia Rotina Maia, atribuindo- fevereiro de 1.G.W4 e tendo » cio :vista o'DO ABASTECIMENTO.
lhe a gratineaçao pre-s-leta na Reaolli
-dente- deste Oc.'gão, pala, nas faitaS
contido no processo 11\TC'Re-G1'3
luipedirrientos
do Diretor- Geral, Se. 'ção no 155, de 12.11.64 alterada pela mero 2.401-72 -, resolire: - .
` PORTARI:A S13.NA33 IV 28 DE 16 DE -cretaria Executiva,
zog, de 17.2,66, arraies cio eXtin.
-dspV
da
SUNAB,
suba
JANEIRO DE 1973
-.tituir eventualmente o Superintendeu-, to Conselho Deliberzoivo deste orgào.
-Considerar aposentado, compulso-c- •
- Antonio 77tont& Superintendente riamente, a partir de 13 de maio do
Superihreudente da Superinten- »-te- desta. Autarquia.
Antonio
o
1970, nos termos dós artigos 101, itera
dendo, Nacional ao Abastecimento
Trté, Superintendente,
que
PORTARIA SIJNAB 179 3.8 DE 17 DE •E'I e 102 , itein . da »ConstitulçNo da
(SUNAYM -, no uso das atribuições
República. Pederativa do Brasil, »Com'o
..1ANLoia0 DE 1971
lhe coinere o At. 1 9, item II, do De
SUNA.D N9 32 DE 16- Dill;
Ofendas com, »os artigos 170, item»
ereto, no 51.387, de 4,4.63, resolve.
JANEÉP,0 DE -1978
O Superintendente coa SuperMten e 181, parágrafo» &dee, ria Xsel
DisPensar partir desta data, ReO Superintendente ou Superinten - derma ,e/acionai de » Abasteclinento
mero 1.7,11-de 25 de outubro de 1982;gina reluta 13e4orre. Evaristo Cardoso, dencia Nacional do Aoastecimento
(SUNA-B-), no» US0 das a gIbutOe,s que Joaquim Pedro da Cruz, no Cargo de
dos encargos de Secretaria do Sapa (.S-UelAPi», no luso
atribitições que. lhe confere o uri:. 1°', item I-1, do De Auxiliar de Portaria, nível- '7-A, do
rintenciente, para; os quais foi desig lhe confere o Art. t o tterri II, do De ereto n" 51.887, dá 4,4,80, resolve:
Parte' PermaQuadro de Pesàoal
n9 648, sii,e
nada 'pela Porca; ca
com proventos
ereto rr' 51.387, de 4.4.. ,6,?, resolve:
Des:,guar °anus Aioarto Oliveira de nente, do »ex..INDA,
1/3
iam
terço) -do
19 9 72 13'011 -Jacu no Diako,
»correspondentes a.
Revogar a ganir desta data, st, por, Souza, para exercer os encargos de
da » cortm de 14.9,72.. - Autuam Lho- taia SUNAE n9 704, de 26 de .setein sossor cio Superintcatceucte -desta An vencimento- do referido -cargo, acres-Superintendente..
a
bro de 1972, publicada no- /Wein ; Oft, tarquia, na Vaga decorrente da dis-. 'ciclos da gratificação quinquenal
da Uniao de 5 de outubro de 19-72. podoa de Enrico de Sã cia Rocha Mate-, :que fizer jus: - J.086 Francisco -de
-Presidente..
PORTARIA SliidAS N Y 29 DE 16- DE °tal
Moura
Cavaleantt
- Antonio ThontC Superintendente., atribuindo ' lhe a gratufcação pÉevigte.
• JAM'ce R O- DF .1973
!Mim'
ReS011.1t:jii .0 a' 155, na 12.11.64,
PORTARIA N° 2,604. DE 4:73E
.0 SuPerinwcittence tia Superinten PORTARIA SUMAS e 9 g a DE-16 DR tdatte. pela de no '262, de 17.2.65, gin
DEZEMBRO D.Z 1972
'JANEIRO DE 1973
bus -do extinto Dunselbe Deliberative
'Ciência Nacional tio An gstecimento - „.,
Thome, Su»
--CEUNAT.4), -rio -Uso cias atribuições -que, : O Supertntencedite ou. Superinten Oeste Orgae.
RetilleagãO
pernitendene.
• lhe •onfere Art. 1 9 , itern II, do De . 'ciciada idmional cio Anastechnento
Na.
publicação
do Dici•ao Oficial;
01.887,
de4-.4
63,
resolve,
. -ereto ,rr
--(SUN-A1.3), no uso dao cAribtaçoes que
Seção I.; Parte de 14 cie dezemdhe confete o Are. V item II, do De , PORTARIA SuNAB 139 39 DE 11 DE bro
Deáignar 'Jose Augusto Socire
de
1972,
JANELRO DE 1973
daacto :tierta, pai a exercei os encargos .reto n9 51-837, de 4.4.03, resolve.
Onda' se lê:
Designar José Aucc,iisto Soare Min;94-cpenntendente cla- Superiiiten
- de Assessor no- Sneerantendente; na
dos helicópteros PP-ttICP PP-E0A, '
ctecorrente da dispensa de Elo gado. Horta, Assessor do Superinten, dencia Nacional do Abastecimento •,
transferidos
»de »Governo do- Estado de
,sco„ricta. chectian 1,,imeatel;atribuinclo ;dente, para Jubstituir Diretor Geral eSUMA.S), no uso das atribuições que • RIO- Grande
do Sul para, esta Autor.
graticia-c,;go pteveta na iteso-' ,da Secretaria Executiva desta Supe. Me confere .o . Art. item II, do- Delhe
-guie,,
• lume-11:9 155,- de, 12.11,64, alterada peca .rintendência, durante seus ilupectirnen creio ri" 51.887, de 4.4.63, resolve:
Leia-se:
de -n3 269, de 1'7.2.96 ambas do eX- tos . legais, temporarios ou eventuais
Designar Ray de 0:i7e.:1/11- Q01.11A
, tinto .Conselho Deliberativo desta Ag • - Antonio Thome,. Sm. eÉritendente ra exercer es encargos de Diretorpgdo dos ;helicópteros PP-EOP e PPECQ;
transferidoa do Governo do Estado do
tarctilict'-, d.,- António 7. , honté, Superin
de Administração -da .Edo Grande do , Sul para esta Autar, tendente.
PORTARIA Eti.N-AB N9 34 DE 17 DR pepar'::á:mento
Secretaria,
kl:st:outiva
cesta
Superin
JANEIRO DE; 1973
,quia„
•n00
tenciéneta, na vaga c...cemente da clis
'PORTA RIA SDNAB 30 DE 16 JP,
O Superinbudenteo Superinten pense, cie Antonio Leão Feitosa, abri
JANEIRO DE 1-973 ,
derudg Nacional do Accastechneato
IA
buindo- lhe a gratilleação prevista na
ENDÊNC
* SR:PERINT
SttpETilltegl (ED114i,13), no noto -das atribuições que Resolução n o 156, cie 12 11.54, -aItera•l,
supenntenclente
itern
II,
do
De
de
fevereiro
•
DO
DESENVOLVIMENTO
do
Anasteeimento
Nacional
lhe confere o Art.
da pela de a9 262, 'cie irl
VEDN,A13) d no ase das atribuições que ereb n° 51.837, de 4.4.63, resolve:
RA PESCA
de 19Pd.- ambas do extinto Conselho' ,
lhe confere o Art. 19 ileinU, do De
a
pedido,
a
partir
desta
Deliberativo desta Autarquia Dispensar
61.617, de 4,4..63, resolve:
, data - Custódio de Rocha Maigt, dos t Oni0 '4''11.0112.é Superintendente.
d4,PRTARIA N9 41, DE 19 leE
JANEIRO DE- 1973
Revogar a g a.da dast% data, a Por lencargos -de AsseSsor co Superinten
pata os quald foi • INSTITUT-Ó NACIONAL
tmui &UNAS 1r, ,8,t8,.de 21 cie outubro dente cia SUMAS,
O
Superintendente
da Superrnteri-- ,
Portaria
SUNAD
dá 19711, pulilleaua no . Diêtco OJiotac designado pela
' dencia .do Deseriv.olvimento 'da; p-e4, .
DE COLONIZAÇÃO
Antonio- Thc 269, de 4.1.72. pubc..ecida no biatio
da. TIniáo -de 3, 11.7i.
,STIDEPË
usando
cla atui:
Ga,
afocial cla UME.° de 5,4.72. - Anto.
re nue rin ri i e n °
E REFORMA •GAARIA
;buição -qtie lhe confere 'o artigo C
ato Thome, Supd,dnterviente.
,da Dei Delegada n9 10 3 de 11 de autue
10 DE
drd0R-TARIA Sr.l.NAP N' 31 DE
PORTA-RIA No. 2i.756, DE 29 DE bro de 1982, resolve designar, nos terJANEIRO Ic13, 1913,PORTA-RIA SUNA13 N o 35 DE 17 DE
!cv,
DE'ziEMPRO
DE
1972
mos doo, arts. 217 e 219, da 'Lei int,
JANEIRO DE 1971
-Superiuten
() presidente do Tisstanto Nacional mero 1.711, cie 25 do outubro de 19n.
.0 fSuperláLentierite
Aderodr -Caluanby, Ase:atente de Act..
.
O Superintendenta dg Superinten, dénela Idaciedwl cie Ana-stecimento
usic das atribuições qu dêrco:a Nacional .de 2-,bastecinient0

MINISTCRIO DA
AÇ*RIC L" TUR A

'234. TQra-,f.eirs;

OFIÇIAL

pc.c. 5io )-

Pàrte :14")

'

j4i1eiro

19.73
•

nnn

•

•

WiriistracãO, nivel 16.E, Salim Thu- tério,
sob a p residenciado pri —
; l ilneis Técnic4- de. Cont p hilidade„ ri- -moiro,* para,
-constituírem a Comissão cle cação das deapeses com alimentação Silo Joaquim, 136 0 da conversão eia
ei 13 A e AMMU11(10' ',Moreira das Inquérito que devera, apurar as itre- : e pousada.
Colégio Pedro II o P da t1anfomrn2RIO de Janeiro, 16 de janeiro- :de çáo em Autarquia,.
tWeveS, Escriturário, nivel 8.A, todos guiaridaries aporita.das r i o processo 1973,
Vemdiele -LO/1- •
235"
dá
criação
do
.Serninario
c1,7
. es da -.1\iiibrega, Diret:or-Geral,
M:1n3 ' , Quadre) de Pessoal: -do . Ministério
.
dai. :Agricultura -colocado', á disposi- SODEPE1.119 ' 378, .d 'e 19 * e apensos'
•• tão . desta Autárquiã, pela,. 'CoordenaJotio •Cia'uddo . D aS CaMDas
.
dosla Regional Norte da:tateie
UNIVERSMADE FED.ERAL D
-Superintendente..
IGRA NUE. DO. SULPOUTARIA N.° 1204/72; DE T DE DEZEMSRO- DE 1972
W1 N f-S"CE . f1 0 . tDA EDUCAÇÃO
O Superintendente Académico :da Universidade Pederal elo Rio -Grande
•
do Sul, no uso de suas ahribtriçbes constantes na letra b) do artigo 73 e
atendendo ao que dispeetn os arLgos 140 e 1.42 de R.G.U., resolve:
Li LTU , R A
Estabelecer o seg uinte : Calendário Escolar para op eursosHtla
•
serviçoa
tèLÉoton p E g °o I I
Dire, no ano•- •cle 1013:
teria-Geral, resolve: "
-; .07/U1 .a 20102
'Períoder letitsm extraordinário de -verão:,
07/01 a IVO],
• Coneurso vestibular sinificad0f,ORT:ARIA: 1\)".°
DE 2 DE
Elogiar Publicamente o. servidor : 05/02
a
08/02
DEZEMBRO DE 1972'
' Mauro ele :Souza Santos, atua1mente
Período co matricula para o I:" Ciclo no 1.° período , le•
tive
de '73..
membro
da
Re
p resentação de nen:Ga-Diretor ,-Geral do Colégio Pec fru'
28/02
-a
02/03
Período
, d•e ri-ui-trica-da, dos a.ninos dos Cursos de Graduação
binete,
pelos
inestimáveis
serviços
no uso de suas atribillOos
:prestados,
para-o 1.° perioee . letivo de 73.
Trandielc Lodo-Sus
-brega.
-Considerando: que-o • Professor 11/4
Iri l diO dá I.' período l e t1 .0 de 73
: 26/03
Pooteix .. .cle Castro Pinheiro• Guim
.'1;ermino de, piano para pedidos de .ainslaçk de matrietila
raes em:coriS e ein er ' neia de impera-ti
PORTARIA N° 12,4, I_2E 2 DE
-pio irregulwridacte.
_
.
•
nstitineiencri aõálDa;,Éle",al:411gir let aDEzEMERG DE 1972
16/04
IiItitoo. dia para encaminhamento -de pedidos de canceao nmime- para perpiehéricia. no se ro bi.vetor-Gerai do Colégio Pedro
lamento,
de
matricula
--no
período
de'
73.
Publi
23/04 a 05/03
Período ele entrega de pedido gcolação-1de- grau- doO cada
II, no usa.de suas atribuições
cluintes de Cl.Mt/S no 1:° período letivo .de '73
Considerando tratar-se de eX.-alinio
COnsideraficla que o• Professor Ed- 28/05 Data Influo
wuoe. entrega de re q uerimentos solicitando MS:'dó nCiellétio Pedro. II, cuja curso cbil-• gard Ligerbelair _desde -que ingressou
ogitt eni • 1915 e ingressou -eorpo neste Colégio, em 1031, atém de- ,
eriçáo prévia é' matriCula nó g.° período . letivo e para,
tódente -em 1922;
- velar competência no e:zerc1010
pedidos de ti'ansferênCias in ternas .
Vitimo dia ele aula -do I.° perlado letivo de 7á.
.jamais deixou: deo. ministrar urna . 29/06
•
' ConSiderando os relevantes serviços go;
seeuer 'dentre todas as . que' ihe •
Data de divulga ção doS resultados relativos ao 1, 0 .peiSiodo.
Prestadoa ao ensino e especialmente a aula
letivo
e
. de . encan-inhamento dos :mesmos a SGIC..
fOraan.
confiadas:
.•
/este Colégio pelo referido Professor: • Considerando - q
bata limite de entrega das .alterações resiiitakiteá de , xe.
ue, -no corrente ano,. 12/01
'atinaste -mais de 40; (quarenta) anos 'por força- de imperativo
violes'constituclo,.
Oe -efetive, exetticio;
•18/07
Divi.ilgati'çá%G 'cleos resultados dos pediclo g de iiiscrieão..preVia
nal, foi -o referido Professor afastado.
‘ Censideraiselo, •quei, :no cleSeinnenho
suas funções -docentes, resolve: encaminhados até 28/05.
-te eilas ilf,11.1Çtied decentes o rriesirio 'deElogia--o--o.
'professei' 'Edward Liger- 23/07 a 2i3 O7
Penedo -ele mat ricula dos ;alunos de Curse de Gracinaçie•
lirOYesser foi sexemplo de assiduidade belair 'e a g radecer -os relevantes serpara o g.° período letivo de .73.,
,h- dedicao0; resolvo':
viços prestados a-O-Ensino durante to- 06/08
Inicio -do 2-.° peiledo -letivo de
Agradecer a ekeepcionat -contribui, do o. tempo- desde- crile.aqui fol. admiti- 20/03
Termino dó prazo para PedicloS de anulacAo de Illabriciilii
', --"ã'õ- do ProfeSSeir Iiiiis 'Pedreira de .clo-.e destacar a sita assiduidade, .que
po , irregularSeladés.
nàoto: Pinheiro Gruinarães ao. Cela‘ eleve servir -de exemplo- aquelea que 10/09;última dia
encaminha
mento de peclidoà- de Cancela,:
inisSão -de instruir a Sn-yen-tu,
:.KT
'o,,,P—e
- d .ra II e
-. aponta
• ' •'•
como exenrmento de matricida no 2.° perlado de '73.
Vandiele Londres da l nIdbregq, 11./09 a 20,-05
pio, a j uventude... -,- Vandielo Londres de.
Período
para
entrega
sie
pedidos de- colaço tle„grair;M:
:i24 -IYObrega Diretor,40eral.
conclaintes -de cursos no
perrodo ietfvo-de 78.
,PORTARIA ,N"' 3; DE 18 DE JANEIRO 29/10•
••
Data
limite
p ara entrega dás. re q uerimentos -sol101tando:405.:
pE 1973
pORTARIA 109' 122, DE-2 DE
orição prévia a; -rnatriáula no I.° período letivo -de 14
DEZEMBRO DE 1972
O Diretor-Geral do Colégio Pedro
para peclicloS -de. transferências -internas.
.?,2/11
; O Diretior-aeral do Colégio .Pedro II, -Usando de suas atribuiçOes
tntiniz dia cie aula elo 2.° período lOtivo de 78,'
na formado Decreto-lei mi' 245 de 28 :cie 29/11
Data de divitlgaeãr; dos resultados e de - e ncaminliamento: • .
50 use eté suas atribuições.
fevereiro -de 1967 -e Portaria Mio-.iste—'
dos
mesmos .4 C,Stidt'"
: Coinsielérando • :ser dever -do Estado- rial n° 597, :ele 28 de agosto de 1968,
04/12
Data limite de , entrega das alterações resultantes das reF.-opácIal-ne os nomes daqueles que se que aprovou Re g ulamento ,Geral de,
visões -à SOC.
.
0SM:toaram nó desempenho -de suas: :Colégio Pedro II, resolve:
inscrição e riniti •lcula. pare, o período letiVo,:extraordinarlo
•
" 17/12 a. 21/12
atribuiçôes;
de verão, — Professor Walter Otte . dybts,, Superintendente
- Designar Elot Atirei-lano- Silva, Su.
Aeaciêniled.
Considerando: que, o Professor Ilye, p erintendentede Restaurante nível
• 1
roclio Paranhoa cla Silva :Gonçalves matrícula
n°
2.212..77R
do
0,,P.P.E.
•
„
•.
ingressou no corpo docente deste ColAiv cie -Oliveira
légio -em 1920;
randa, Eseráurário ,a nível .8-A mt.tri-; '&:1
12:
N T Ét:F, 10 DO 'T'°
VVO
;Consideranelo-seir, públiCa ci notória: cuia, h° 1.055.367 do Q.P,P,P-. do :'
M, E. -C... -e-Suely Fontoura :de (':uS-•
it -dedicação do Professor Paranhos a mãoCer q Ueira, Assistente- Ad j unto da , F P F-5 FV IDE N CIA SOCE A
este Colégio;
Tabela -co Re presentação de Gabinete.
Considerandoapesar Ele Inter Pal'a
a. presidencla do I^ -cor 3ti•
#ecentemente com ..as intempéries de, tuireinsobC O'N SELH O FEDERAL
menagens prestadas ao Doutor
comissão, ara na prazo d'..1 8(1
. ?tuna enferniidacle não arrefeceu o seii; dias ImoVidenclarpTennacla
Armando
de
Lima
Vitule;
1-°
LYE ECON , 0 tvpisTA S
de Contas •
entusiasmo , em- .prestar a este- Golé.•
pondo o -registro eni Ata da salIckStiÇãg
dó Almoxarifado Geral desta Autor,
tiO
-contribuição sempre cfi- guia,
PROFIS$1.QUATS
;
• do Doutor- Antônio .Jorge- . - .da ;Silva
.
referente
ao
exercício
ele
1912:.
. -Wente, -resolvei,
.Teixeira - :por ocaSifià
Riode Janeiro, 16 -de- janeiro
.de
eiitreÉ6,
rn r1
Elogiar- O Rrofessot Hreroclie
p laca -oferecida a Exa: r.,&0:,()Onis•
Ala -da 239. 0 l,''essito
. da criaçãoto
do Seminárioda
São Extra
coaria
da Silva :Gonçalves por tudo que Joaquim.,
selha.
da
:
doConsg.11to
FederaldeEco-3."
Regi:ão,.
-em
reeoriheei,!•...
135" ela 'conversão . em . Co- : no-ai
tern feito ern beneficio 'deste Colégio régio PedroProl1ssionais,.reali2ada
mento _a Sua atuação marcante.
II e 0° da transformação: 26 de deg einbro
.'deScle 1926, a-no eni que aquiPresidente do CPEP„-e - gue • -é apiovado' •
197g
em
Autarquia.
— Travel:lek Londres
•
Vandiek Londres -da 31.6.brega,, Nábrega,
e- a 'seguir. transcrito: -Qzcleni.
Diretor-Geral..
Aos. -vinte osela dias :do rnéS
— -O-Conselheiro' Iberê , Gilsort 'com a
'
, PORTARIA, N° 123, DE 2 DE
dezeinbro-de mil novecentos -e- .seten- palavra,
,
PORTARIA
E°
-07-A,
16,
DE
apresenta os- seguintes. PioI
DEZEMBRO DE 1972
a e -doia, na sede do CFEP; sita a
-J ANEIRO DE 1973
,,Avenicla
Rio
Branco,
duzentos
e
Ses
ç
t
e
i
s
pre
n
t
e
s
e
•0 Diretor- Geral de Colégio Pedro O Diretor-Geral da Colé
x •roai ti
n:taiftiois EOlt
jeelr9 e .'epl)rilosp6hjerl-õsjec;;-:.
g io , Podo-o tente e s.ete. conjunto mil setecentos
no uso de suas atribuições
Iam aprovados o spareeeres,...com0,•se-..
no uso de suas atribuicões lev.ais, ,: eGuanabara, woalizoulse a .
g ue:
CRÉ?
—
62142
Considerando ser dever do Estado de acordo com o- Decreto-lei ti °. 245, 'e °Ètéstilla 1::rigésima nana 8
. órdl " mentaçáo -Orçamentária 'do- -CREP,--4.
leconhecer a dedicação daqueles que,- de 28 de fevereiro de 1:967. pol.:t
rifo-ia- do Conselho Pederal "
de.5 "
EcioneRegião, 'Observando que . a .retiti;i• .• durante toda uma eMstencia, revelan°
597,
de
26
d.e
.agJáto-mistas
Prol
Profissionais,
Sob
_a
presidência
caçã;o orçamentária no- total de Cr$' .
iam assiduidade e dedicação à causa de 1968, que 1.1131
. 05 , 011 O Regulam
'
111;0--:
pública;
28.,000;00, foi coberta Com olearias '1,
t.ieral do. 'Colé g io Pedro
a'mdaj,d-c
resolve: dolinea9nVsiViiireire° aAffnornessaençAl
oonde- ; -oriundos de , eaneelaniento
recluçãe • .
- Considerando que' o Servidor Mauro Designar Beaventurcs Ri beiro da 'sei-beires lbere • Gálson, Ploriano
de
dotação-. de despesa e- por excessey
klo'Sotig4 Santos desde 1925 tem dado Cunha, ocupante do cargo de Profes- valcant1 -da Silva Martins,
'de arrecadação,
Relat,or
sugere
0.?.."
a tate -Colégio- tudo aqiillo que de seu sor de Ensino Secundário, da lot.seão Sorianl dos Santos, Nelson Gonies aprovação da suplerneritação• oM tela„.
•Reginald Celso,. Abertura 'considerando ter sido
eaterço depende;
deste Colégio, para se deslocas, em oh- ;RTeme-lia-e
- observada a? -dos trabalhes
As deeoito horas o niedhor técnica „na retificação.
loto
-de
serviço.
desta
Dirotnria-Geral,
.,p1,0,
•
Censideranelo que -durante todo es:.: em 13rasilia, no período de 18
Senhor Presida--te .declara- aberta a 'ale ntaria -do 'Conselho da
. e 1. 9 do:
. g." R00% • i
„ terane tem sido constante a inc
sessão. tendo- ern vista o- mlinero regitraordináada boa, vontade em s . n vir ,orrente CrWrOdelleln-1.110, nos -ter., mental de Conselheiros p resentes -e quer na, a presentação dos- elementos'
irias dos artigos I .55 e 130 ria Lei nú- :j
.4 : causa públieár;.
c ontabeiS, quer na itiStiTicatiVa oue.
ustifica a awencia,' do Conselheiro; : acompanha: Posto- em- d
:Considerando. -que nessea Unimos' Mero 1/711-52 e Decrete n" s8.807-71,• José Roberto Paria Enna;
i Seussio;, ' 4- ""
Ata —
.e• Pagamento de (eltios-1 diárias radisouticia, é a p rovada .a Ata 'da ses- -votado- e aprovado.,
'Cies- -O referido servidor tens afé sa-de Dr$ 161,28 (cento e sessenta.: são anterior, pj:rpecliente
820-72:•—
Proposta
•Orcainentari,a...:
,erificado domingos e feriados, :vara eaio
Dó' -.eXpe ntanearnente e será q Ualquer rq- um cruz eiros d v inte e oitocen
-- selheiro. Morram- D avaI can i da silva
:Região 'para 19i-f9:,,,
lia vas) em
1
limA
,„ a; titulo cle
mazti.p tece . comelltários sobre AS lio.- 4or ,,nce que a proposta está ela,
a404 0011)2

rt.

,,•
;•
;
5

•

ArA:A
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•:
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normas- em ' ,Vigor -e -'6' -acompanhada tentados, considera q processo . em
,clarri, e objetiva justlficativti, com termos de ser .agrovacio, dando ema'unia receita ,estimacla ern. Cr$ .,,.... ininhárnento do rs=mo ro r,rgão com681.778;00 e .ciuyspesa fixada, em igual petente, Poste em: discussão, ,è
innácirtancia, incluindo-se nessa .cies- cão é aprovado. . Proc. CFR?. — 824,,
. peaa Capi-f›:d no valer de Cr$ de 1913 — Proposta .Orçamentária,
.9.° 'Região, exercido
84.40,3;48, o Relatar propõe. 'a homo do CREP
-logaçã.dResu,n°134-72.do • 972 — Registrai-ide a receita .e desCREP 2, 9' Região que aprovou seu pesa lixadas em .0r$ 02..200;0.0, inoreamento para 1913 ,, 'chamando a cluindo. a última -O montante de Cr$:
atenção par pequena retifiCação que 9.50909 para despesas de Capital,-,
deve ser- feita na, .coclificação dá uma acentua o Relator que a 'proposta em
dotação . da despesa, ~forme aponta exame Irão está perfeitamente -dentro'
R Contadoria do OPEP.. Poste cru das exigencias regulamentares .e oni-,
clis.criastia é vetado .e aprovado.. Pro- na pela -sua anravação . por 'estar COM^
.0eSso ,CPEP . — .814)--72 Proposta ,Or- pletamento Pata .cle prazo. .Acreaceri-Região ta, 'ainda, que se Proceder' entra
,• cainentária cio. CRIO'para 1912. O Relatar observa que` a fornia implicaria em 'deixar o ,órgão,
sem drçairientO para o exercida, O
Recátta .esia .estimada em Cr$
deVeria dar torno em viger,, papa
333.535,12 ea .aespesa fixada em igual
inipor,tandia, incluindo , esta a. dotação todos os OfeitaS e 'orçamenta .de
total .cle: Cr$ 69',909;00, parar despesas .para 1971. Pasto ena discussão, é.
de. Capital'; 'estenda a Anota parte ie.- Votado e aprovado, Proc.: -CPEP
:gal -C17EP corpetaniente , prevista, 826,72,- Prestação: de Contai cle
betn, :assim a deallipada Ra :Custeio da. ORM' Região — exerdde—de,
reV„ista, •do ..E^Ooriernista,. e. Realtor Sus- 1971, Registrando que a execução,
hornalogaçãO. dá- Resalução erCamentária, em exame aensen ii, ar gere.
número -'3472: de . CRER ,--- Região, recaclação totalde Cr$
nicial
lei dá .CO,
'i
.que appevou seu orcaniente para 1.973 quando- R . .preVisão,
á concomitante diligencia a origem .14.961,00;. -que R ,desPosa, fixada Co'
declaSsifice,ção de :dotações Cr$ 23.483,12 coM snplementação-).
para
, apresentadas pela Contadoria do foi reallSacia. pelo total cle . Cr$-.
CII,EP. Posto em :discussão, ,6 vaiado 21.52815, ,ai incluindo-se Cr$ 3.500,00,
de .despesas de Capital, o Relatar
Rprovado, Por:. CPEP.,.620-72
acentua cp.i-e e 'OREI? 9-.9' Região fez.
Proposta Orçamentária do CRER
suniementacãO ao . seu 'orçamento e
Região Para 1973' -- C!:15servaticlo não
subnieteu tais. alteraçõeS ,ao Conque e. Conselho da . Ê,". Região estiniou
selho
Federal. Acrescenta o. 'Relator
C.14
38:640,00
e
fixoil
a
Reeeite,
que a despesa foi maior do que a te-'
despesa ern igual importância',
c.eilia na importância de .CP$ .,
signando- corne d'espesa, de Capital
1 .097,05,, embora nãO tenha havida
irriportancia -de Cr$,' 7,-89000,, repre-' despesa
'emekéesso. .R qualquer dos
; Sántativa .do eX'co-Sso..da receita ordi - ,elementOS
dà despesa..COnclui proponSabre. as despesas ,correntes',
do. a sua apievaçãe,. por .eStarein, ,,eor-regiStranclo. as .dificuldacies- institocio retos.,os
elementos
contábeis e canal,naus-erifteritacTrie :.pelb. Conselho do.
que , forarivexcedides todos •os
ParAi, e- Relatei' proPõe .a..aproliaçãa .clerando:
que 'regulam a matéria,. eQPI
- de grçaineritecorria está, não obstará- prazos
de diligencia à origerrite aejain necesSarias retificações na ,recomenraçã.o
p
ara
'conhecer
ás reparos- feltea pela
classificação . de contas da cleasa o, Contadoria, do dIrillP
e adotar ai pr.o.
"PriobiPalmepte, papa o. fato 'de que vidênciRa.cablveis: Posto
em diseussão,.
preposba, está elaborada com base é votado e apreVado
R:me. OPEP
na Ii„esoluçãe numero 271,69,. reVoga-' 83272
Proposta Orçamentária da
da it aktir janeiro de 1073'. .CREP Região
..para 19711..0 Re,
Paralelamente, propõe . o Relatou
'ator
tece
camentarlás
-quanto à imgáricia -,a .'origem papa reformillação Propiredade- -de .algumas
'e
ern eutros 'elo- esclareee que ai .do.tacõea rubricai'
pilocesso
— Receita'
mentes , Posta em discusagle á votaai
Tribunal:
.referentes
e
Desposa
Proc. :OPEP — 624,
, . a aprovado.,"
„
_
Ecenoraista, -foram- ..orçamentedas
Pranesta Orçamentária ainda. Aos MoldeS de. resolução. revo,
da :197.,2
para ,11172; da CRER 10„'l Região --,- gada...Exclusão. feita aos reparos' men"Pestacandcr „que
receita foi 'estima,' : CionadOs péla -Contadoria do , .cnr,
da.eni Cr$. -71..,;925,08 e a ,desPeaa fixa, Relatei, considera a Proposta
qbal se' , alentaria em . exame 'én?. terrnea de
• da em igual iiripOrtandm,.
inclui. Cr$. .609:00 para despeaaS de • apreva,cia,; cor a receita estima•Capital, o Relator evidenda. a .neces- da em Cr$ 49,454,20. e a despesa fi,
eXaele das pontos 'levanta- irada em, igual valor, alérn dá previ,
sidade
dos pela Contadoria de CPEP, pois a ião 'de 04 5.040;00 para despesas de
sistemática .adotada pele ,Conselho . Capital;
Registra, ainda,'sugestão
- Federai exige' -:unifertindacie., • quer ma para tjUe - • si' procedaalta.
-elabóração: do,!, -Orçainentri, q.uer. na eia à...órigein no sentido 'de serem
ap resentação -das contas; conclui pro- feitas as alterações de classificação
pendo -homologação .-cla ReSolução triencionád.as. pele 'Senhor Contador
número 41-72 .do CRIO?'
10:" Região' do' Conselho Federal, Posta ,em' aismie aprovou seu orçamento Para 1973. 'Cessão, é votado. e aprOvado. Processo
procedendo-se, tembém„diligencia á, CEE?
.833-72 — Proposta Orçaorigem para os fins :tio parecer "da mentária do. — 13.° Região
'Contadoria do. CFRP, Posto ern
para 1013. 10 Relatar ressalta que a.
„eusaão; á votado e aprovado-. ProCesso :Contadoria, do CPEP,. depois de , .ana•-:
ctriEp — 829-72 — Proposta Crça, Usar Cp feito, !demonstra, tomo ele está'
mentária da ORE?
11,9 Região . falho, quer quanta aos. elementos que
para 1973 O Relatar destaca a boa o :.doviain acompanhar, -quer quanto
técnica apresentada, na elaboração da
.olassificaoão , de Contas e qUer
õrçaniento- que registra, unia receita. quanta à consignação . dos várias va-•
'estimada' eni Cr$ 118.989;90 e a 'dos, lares :que integram.. Corisiclera.ndo
pesa fixada *em ,Or$ 115,531,09, , ria qual -que á aplicação. das .novas taxas estaestá incluído, e. total de Cr$- 12,890,00" beleeiclas para ,43.9 vários itens do ar-:
-de despesas de Capitel, um superavit Camento elevarão' acentuadaniente
de Cr$ 455,09. propondo a aprova-, Receita' do Regional; .cohsiclerando
- Cão .da Proposta .Orçanientária corno- que a proposta está elaborada, aresar.
. está elaborada. o Relator sugere,
impro.priedades, _.ccim que poderão
-ainda,. diligência à origem para o• ser dobertos, 'na suplernent•agão, , com
Regional, tomar conhecimento de caie recursos da própria Receita a maios;
deverá providenciar retifica:ção
eu-, considerando que. em CRSti de crue- a
plementaçãO das quotas partes, men- 'Receita' 'a Ser reestimacla, na elle/R, - Cionadas 'pela, .Contadoria cla CPEP. eão, não seja suficiente para -a coPosto em clisclissaa, é votado e apro- bertura da Despesa., esta _ainda pode
Veda. „Ptee.- OPEP
83142 -,-, Ele- Sofrer cortes sensíveis, cone, por
mentos' .cle complenientação ao pra- exemplo, em "Funde
P,esetva,
tesSo IÇPER
736-72 de Prestação de. çentárla"
am
(dotação que não poderá.
Cantas do CREP
fMr R,egifie refe-. eontinkar a figurar no apeamento) . e
" rente ,to exercido clw 1:971: C Rela- outras, o Relator opina no sentido
tar
.0s. .clOCurrientoe
.cie se dar como .aceta a, proposta,
.
. wrtausapd0
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Processos:
orçamentária em exame, procedendo-,
se, de' imediato, a sua reformulação,' NP 2.243,68 — Luarlindo Tupynam.,'. _
com base nas instruções em vigor. bá Pernandes.
Posto em discussão, á votado e apro- N° 2..531-68 — Roberto 1VIeriria Barvar:to, Eneerrameirto — Nada mais, reto de 'Barres Falcão,.
1\T, 4..188-68 — Jorge Lagoeiro Tor-thavendo a trak.r; o Senhor Preddente agr adece a presença r. Senhores. res,
Conselheiros g, ás vinte heras e trinta, N° 1. 4 49-99 — João Baptista, Ter-.
minutos dá por encerrados os tra- rentes Opines Pereira.
balhos, dos quais, eu, -Olinda Maria. 1,7° 9 .327-72 — Ernilio Carlos` JourCarnpanella, secretária "ad la- ! da ti.
vrei a presente Ata que, lida e acha- N o 9.373-49 — Fernando.da
da conforme, 'va'i assinada por mim e 'Abrantw,
rafo
atentos do parág
pelo Senhor Presidente. — Sala das, 8: —
Lei ninnere 4;769'
Sessões, 20 de dezembro de 1972. — :Co do artigo 3°
Alfonso Armando d g Lima Vitrae,, de 1965:
-Processo; .
Presidente. , Olinda &Urja d'ampa-: ;
nella; Secretária,
José Ribeiro IVIon,t,
N° 4.341,68
•
• .
tarroyes.
Presente
Resolução , .entra
•
—
NSIE LHO
'REMI
0:N At
'em vigor nesta data.
„
.
Rio de- Janeiro,. 11: ele. janeiro' diri
DE :MIM/ 005,
1973. — EMM,CUrttlet , Caleiros ,Èod3W,
Ar).W,RN:1:$TRAÇÂO
Presidente da Junta Inter:ventem. „-;port. DRT
.4? 23,97(l.
7 5 11.egia' o
RESOLUÇÃO JI ,ORTA
N° 4)1413
RESOLUÇÃO . Ji-CRTA
03,973
Cerise.lhe.
A Junta Interventora
Julgados .clefinitiva.mente pela jun- :Regional de Técnicas cia' AcIministra,k
RJ :e ES,
ta Ipterventina, no , Conselho Regional cão da Região
de Técnicos cle Administração -cla 7" designada pelas Porta,riaa DR,T
Região — RJ e. ES. foram GB, numere. '23, cie 11 de mole da'
número 1,, de 15
197.0 e PRI' —
julgados os seguintes processos;
janeiro de 197-1, 11 0 uso: de suRa
.1 -- ISTa, reunião do dia 9 cie .ja“ de
atribuições
'que
lhe
sãoconferidas
rieiro de 1973.
la Lei numero 4:769, de 9' ,cle setemNos termos cla• letra ''' a" do 20.1n° bro
de 1905, regulamentada Pele Re-,
3°
'Lei número. 4.769-65:
creta número. .61,934, de 22 -db . deProcessos:
zenibro de 1967, reselve:
.9.398-73 — Frederico. José 13randão
Art, 1° Atribuir registro no CÉTA
de 'Oliveira.
,--- 'RJ: e ES;'tios da 7° Regjã&
N° 9,399-711 — Clara 1Vlizrahy.
termos da letra "a" ..ao. artigo. 3° da. .
-R° :9.400-73
Nélson Rorácio Sou- Lei número 4.769-05, aos -seguintes
to Machado.
profissionais:
Kl° 9.401-73 — Geraldo Milton de/
Registro Definitivo
c.:Nb/eira.
R' '9,402-73 — Carloa Alberte' de
1 — 'GRIS ri" 3.497 -- Frederico , .
.
Araújo,
José Brandão de OilVeira,
N° .9.403-73 •—•. Alceu Nogueira, .cla
Geraldo
2 -- QIITA o" 3-498
ton de Oliveira.
.2 Nos termos da letra "c"- do ar,
.3 —
ir 3,499
Alem
figo 3`! -da Lei número 4.769-60:
guelra da Silva.
• —tle.CRIlA
3-.500
Francisco
Processos:
•
VasconeeloS BeZerra.
1,7° 1,818-6g — Prancisco .de Paula Sérgio
5
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N° 9.363-72 --‘-• Eurico Seixo,' de II -- Registro Provisório pelo prazo
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Decreto numero 61.934-67
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,
profissionais.:
•
mitada.
5'— Negar registro, por alta le
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seguintes habilitandos:
Pa tnano. Brrkulio-;
2 — .ORTA n° '3.505 — Odette
Processo
Marques..
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de
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: s oj tiall ili:em.: ora rio'
VI — .0torriUolaringolOgisia
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iço 9.°
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,
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AI ter ia 1: N '' 1
. 51, de 1:5 • de
Edson
Ribeiro
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Inter Celsa Borges SiqUeira
aprovada
ExPedlente
na C°°-rdenaOr4 ° de- 8er- pela. Instrução ri," 46,Iult),
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resente
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a partir de 21 de dezembro de 1972,,
.ÇO ç'ló antigo 3° .
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de 9 . cie-Setembro
Art, 1. 0 Rescindir, ,a X-P/
de 1965; p ela PecoAuxiliar da' Enfermagem
13.9J2, :de — 1) Dis- p eclidc, de acordo.
-com o artigo '9,0,
'Iuçãe COTA número 42, de 17 de pensa Ary • Alves , de Almeida, matri.01éj Jesus Pereira
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, outubra.
de 1969,
strucão o,' 51, de 1:5 de setemi, ctila 32,542, da função gratificada do
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. y rr -,-. Técnico . de IlevAoterapia
ton Francisco Motta, matricula
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,O CI,T)-, p-matrícula.
O
Presidente
do
Instituto
de.Prex4Atina'
de
biineãs,
-Mal.
39.543,
Miara
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e
Especialista
Temperaria
-00 07t.DENA-010 D.E PVSSCui,L
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de , 6- de outubro de 1972; os seguintes
noervidores do Estado.
' ,sentacloria. Por ' i
feda
Seção
de
Ex
44,
29
c andidatos:
p
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r etroagem a 27 de .c
Setorial de
Nunes _de França, matigcula 47:29s, Treinamento.
lezerobro
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— -0ozínheiroindicados, •Constantes da Tabela
• Abrable de e.a,rvallio,,, Maria
matilenb,
lhe
confere
-1
artigo
11.,
-do
Decreto,
Analitica,
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VII — Servente de Necropsia
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, é Aasistêncla dos servidora do
1\1,' 2-243, , de 12.1,73
ern comissão, símbolo, 7,-C,
II
—
Eizdocrinologista
ProEstado
usando da atribuição , que ?ne:
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de I2 de d e zembro' de 1949;
ercer, (.._11' ,
fuoção-.- gratificada
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1
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de 1972, - mnaurv Per-Castro Leão Ellne, Regiatrando-se
Ladre ,Catão• de Fatias - Mantida S(4En, da Divisão Médica - REi/1,. da empate na eleição para o. terceiro rdira Brandi-O, Diretor Acimini"trainto.
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•
Pernanditic.o. e Alagoas, tendo em vise
Fal:MáC4
redli
c/era/
de
p
ada
em
28,
,Pentes.
„ .
'
•
E O 0 AtCO DL
la ao disposições do artigo arnerár; .
de dezembrb , :(l'e 1912
designarão as usinas associarias
Varra Jose
Josedeo
Mantida pela
As
dezessete
horas
e
quarenta
-e
onco
irão
produzir RS . cptgs globais de açu.70,291-72.
Deeieto..ri"
pÉ 28 DE
ATO Ne 60=72
joso LuizRioardn,,Mantida polo minutos cio dia vinte e oito/ de cl,'car. •ctistat .que lhes foram deferidas DEZEi.;3R0. DE 1972 •
ts, ,etn,flen ,..2- 01_m .
•
•,
zembro de mil novecentos .e setenta'
para- a safra •d'e 191243, consoaeto .o.
0--ilos ...1„torkieooj'Éo enn
mantida e dois', na secte da,Secreiaria,-Atlxifiax (:) Presidente, dô Instituto clo Acu- quadro .apeRo• .à :Resolução
2.009,
.
e
do
Alcool,,
me°
das
atribuiem.
00
Conselho
tecera)
ao
Farmacia,
em
de 18 de outubro- de 1972, ressalvadas'
pelo Decreto n 5. 79,291-72. .
,,Sae Paulo, reuniu-se em •Plenário o ções que lhe são conferidas por lei, as' Permutas de. tipos Já autorizadas.
e tendo em consideração as .clisposlO) Per Antiguidade:•
•'Consóllmlde
Federa
t•armacia.'
Art.. 31 Os selclba doa Cotas bás14;Joana Cerdoso Porteti •-•,• mantida anuam parte na Me;:ç-a-Dire.tera "dos •çõe.s da Resolução o," 05, de 1970, do. cas
de coinercialisação inemsed, estaã•
traoallice oe Conedoeiros Durval Mas- Senado Federal, resolve:
pág., Decrete a15,79.29I-72.
Brogid.
, • .,e.•1 Presidente4noit4e
de zet .r•logueira - Presidente; livalcio cie Art. I.° -Continuam inalterados os: belecidas para os dois pOliiieiroes
•ineatres
da safra de 197243, conforme.'
'Cleneitt e ..Assistência-dos Servidores do OleariaVlice,Presidente; :Jose preços para venda á vista, na condi'Estado. usandoatribuição (ene. leelCa.ios Esc/Mário - Secreta-tu-Geral e' ção P110 (poste veiculo na usina) :o. Anexo II da Ato, ne 58-72., de- 29..
de noveinbra de 19.72; que não tenhain
confere o artigo 17, de, Decreto-lo'ne „. Afranio Caiara de Meequita - Te- do álcool de qualquer tipo e gradua- sido
utilizados até 21 cle dezembro. de,
F cita a verificeçao .de 'quo. ,ção, nas usinas co- nae respectivas
. Mero 2 .,865,, de 12 de dezembro, cie 1949,
1912; dada a inexistência
.estoqUOS.registrou-se a presençad°s
..considerando , proposição da Coánissãy de •Acesso do Efszi, constante do. Cm,selheires Aluo Deito, Camela cooperativas centralizaderes de Ven- íle açucar Cristal, -poderão sai daades
das, fixados pelo Ato ri." 17-72, de 21:: no .período
ja.neiro
agosto.
de •
Caries
Alberto
de
:Parias
Processo 715E: n O 56I-12, resolve:.V adOlow,
citoded execução 19'i3 em parcelas Ignais. -de 118 aVee,, de maio de 1972, cito
14.5.
Nomeai!,
Por5j,„4.ns
acesso.
de
à
deciaão
do
Conselho
interministeVoz,
Darei
Aj'''"it)-C°11:'21a.
Mal"
se Incorporarão às cotas bá-leit$ de
le relea de Aral'ijO, Pedro IVIatleira
aeorde como Dectet<-, ,ny £
do Rreços, corounicada pelá oficie tine
•
Cada-um d'eSses meses.
L om b , Li8m dal
Me'a'
-Sérg'?
a partIrr ' d, e'e
ide OUtntirá'de 1204,
019.. 012,0.1P-3;0;Éi.-72, de 21 de Maio ; de'
oe
-como
dos
Suplentes
Antonio
Bereemarco 1205 os ocupantes,, eito'cle 01.,velre e Jaiclo- de Souza
. Art, 41 Caberá Dnôsão. de- Acre
da. Clesse Shiguler de ..4:tenclente„, abai- áau tos . justificamro, suas ausências 'Parágrafo único. Nos preços refe- cadação e Fiscalização adotar tociaS
-Xareleolonados , .kie ra Ce1-'ePrerr yaVe os Conselheiros Generio . Aisfeá Fon- ridos neste artigo está incluído o va• as providências necessárias à fiel ext.-,
(;.:1a
&III"' Li '-`13; Seria2'
P osse lor do Imposto -de Circulação de Mer- alça° deste Ata
u "V4" seca e Ayltán Jose
Sess. de Auellier de '8.n.ferinagere
cadorias 11CM) inoident:e , calculado Ark, 5.". -Ó presente Ata vigOrd;
.sParte
na Região Centro-Sul, com- base nas nesta data é será publicedõ. no ..0;',4-eio
oal chi,Petnionente do•Qtladr° decioposE., c,• aamid•ipen.to a agenda eos traiPaeihnode°,
b- o. Presinente 1Vis.a.e1 declara empoe- alio-umas 15,55, tonto-se e meio por Ofio:a 7; da União, revogadas as dia,
•
e
,- eadoS os ri.00s Conseheiroe e Cupim- pente) pare as' operações lotei-nas e posiçõee ene contrário..
• •••• Nornia Maelmck,, . Hostyn. Iria-- tvs do CEE, que são os zeguintrs: de 13,5 ,„: (treze eeio
mporcento)
Gabinete da Presidência do. tugi,- •
trieulal n5 1,955.214, .eM Vaga :i cem'. Alclo Brito, Fernando Gomos Ferrei- para as operações intereetaduais, e na luto
Açúcar e .do. Alceai, aos nove,
S% (de- dias do
rente dá exoneração de Alayclé Rotos ra„ Jovelino ', Quintino de Castro Leso Região Norte-Nordeete, de 1-6,5%
do ineS de janeiro do ana ele nlit
de Oliveira, oOnfo rroo Portaria Filho, Mário, Perelea de Araújo e zesesis e meio. por cento)-, r e 13;5
novecentos
e setenta e . dois, •-go 1,.-619, de 13-10-,07, publicada 110 José Atol Corrêa, A se-r, o Oodeor (treze e rneio por Cento), respectiva. neral. AlverleTavares Carmo-.
DidziO•09'-iezul de 2 0 . 1 0.13,7:,O Durval, na. direção dos trabalhos, in-. mente, na forma prevista na Re-selus
•
Ii -:Inah de Cesta Miran
da,reatrie .dica a seguinte Mesa-Diretora para 00' n.'65, de 1970, do Senado. PI- •
ATO N.° 3-73 - DE' 9 DE'
Cuia n"' 1.912.071, eni vaga cleedreente inoceder à eleição da nova Direlior,.a detal, e com vieência a partir do 1
JANEIRO
DA 129'3.
da promoção de Claudia Marta riosOFE: Conselheiro Darei - Prost- dó janeiro de 1972.
O Pie...siderite' da Instituto do AcÚ- •
Sariteê Alencar.,
Alencar,
çonfermé
:Conselheiro
Pertaru ;
Pedro Madeira — A,rt. Z° O . presente Abi vieora
ri
eckr e do Alcool, ,no use•das atrumie
mero 1.551, de 28 .4-79, .pablicada ' no Secretãrio, e Conselheiro Sergio Lamb atesta data e será publicado ne
lita0o OU:ia -c-de 3-,9-70, comvigência' •-- Escrutinador. Iniciando-se à elele' -Ofi cial da União, revogadas . as •clis cjocs que lhe são '.conferldes por
e tendo ern .vista o decieeo• adoiecla
a partir de 31-1247,
Mázoel nJid çao, eao chamados um a um os Cone; posiçoes
contrario.
de
azo :Carneiro de Novaes. Presidente, • selheires presentes, que, depois,
Gabinete -da Presidência do Insti- pelo Conselho Monetário Nacioent era
assinarem a foi es de votação, se di- tuto, do Açúcar -e do Álcool, aos vinte sua sessão de 92 dão ezernbro de 1972,
Eatilicacões
rigem à Cabine indevassável, e, a se- e Miá. dias do mês de dezembro do resolve.
guir,
depositam o seu voto na unia. ano de mil nevecentoa setenta e Art. 1." "Pica ampliado.' para até 1.5'.
Peg aria n' GE-6 de 4.1.75:'
• Onde -se lê.:
V.e,.ando todos os presentes, a Mesa dois, - .Gen. Alvaro Tavares Cama: (quinze),
anos, inclusive .até 3 (três)determinou a 'apuração doe resultados,
Designar (:";lerlice Costa cio Abran
de Carência, o prazo de aniortazaçãOque foram os seguintes: Para PresiLelpesee
•
ATO•
Nd'
2-73
DE
9
DE
dos fina.tielainentos a empresas sçtbe
Designar Cleonlee Costa cle Abreu ... dente: •Durval Mazzei Nogueira --11)
JANEIRO DE 197$
clareiras -das Regiões Centre SulPortaria ri° GE-8, de 4.1.73:
votos. Para •Vice-Presidente; Evalclo
Onde se lê:
de Oliveira 7 votos. Para Secre- O Presidente do Instituto do' Açú- Norte Nordeste, nos, casos de- f rasto•e • relocalizaçãO de unida-doa lindoscar e, do Álcool, no ase das atribui- -e
a) Por Mateelmento:
tário-Geral: José .Carlos Earbérie
Maria Flog ência Silveira de Abreu 11 Vetes. Para Tesoureiro:. A-frânio• ções que lhe são 'conferidas per lei,' iria-is compreendendo- os itens 1.•01,
ntes do- inciSe
1..02,, 1.03 •e 1.04 conáta
-Çaiala de Mesquita e•-• 7 votos. Re- resolve:
Leia-Sel
a) Por 1(4,erecineento:
- gletratamese 5 Votos em branco pina A rt. 1." A partir da vigência .do I do art. 1,°- de cede unir)- doa Atol
Maria nortência 'Silveira de Alfeu Vice-Presidente, 1 voto em brame pal- preaente Ato, aS usinas -dos Estades de n.os 54-71, -de 12 de novembro de 1971,re, Secretario-Geral e 5 votos .eni Pernambueo e Al agoas ficainautori- e 2-72, de 8 de fevereiro. de 1912,
portaria n° GE-10 de 44 .73:•
oranco para- 'Tesoureiro. A vista deS-•
°ride se 14;
Art. 2.° • G -reescrito Ate- vigora
produzir oâ contingentes -de
Portaria n5 832,
tes resultados„ são declarados mitoS zadas a• cristal:
•que lhes foteen .atri- nesta data e será -publicado no -Didria
Lela-se:
e empossados: Dtirval Mazzei Noguei- açúc,.1,
Oficial
da União, revogaclaS as - dise'
na Presidente; Illvalcla de Oliveira bdidos, observada a distribuição
Portaria n5 722, ...
Portaria no GB-,28; de 4.1.73:
- Vice-Presidente; José Caries Bar- Mugi constante do quadro anexo a Posições em contrário.
tortoSeeretário-Gerat è Afrânio, Resolução ne 2.069 1 de 18 de outubro - .Gabinete da 'Presidência -de •Insti•
Onde se lê:
tino do. Açúcar e - ao álcool, aos -novecle: Analise (Alce), do Serviço de Caiafe de Mesquita - Tesoureiro. A • de 1972.
•
Diretoria eleita assume a direção dos' Parágrafo único.' Na -realização, dos. dias--do Mês de janeiro , do ano de. init
Âettrtistita (APS)
Contingentes
•
ind1vidnals
de
açúcar
novecentos. O Setenta. eetrêS,
-, Leia-se: .
trabalhos e é reinieiacio o processo
criSta4 referidea neste artigo, serão. nevai írlucwo 7.ravares -Carmo.
, de •Anállse -(NICA), da Seção de eleitoral para eleição da Comissão
(‘PK), do Serviço de Esta- Tomada de Contas. Foram designados . Penside radoa definitivos os PQVOS -vo•-;
•
P• 011:10 escrutifiadores os Conselheiros lumes resultantegedaa permutas dl- -titistiea (AP''' ) • ' •
ATO N.o 4-73 -- DE: 1:0 DE
. Ordem de Serviço HEE no 311, de 29 Sérgio de Mede Lamb , e Jovelino pos ,autoriZaclas pelo árt. 2,6 dá Ato
• JANEIRO Dal 1973
43-12,-de 22 de seternbre 1912'::
Quintino- de Castro IAEto Filhe. ee
Mó dezembro- de. 1912:
Art. Z° De conforMidade cbm os, O Presidente do Instituto do Av:Procedida a votação, e apurado o , Se.•' Onde
guinte resultado: Aide, Brito -- 7 seus programas Ide produção, às cdp,; cor e do Alceei`, ne 1.14o dm' abriDew
(BI. 179,11),„ resolve:,

MMINISTÉRIO DA-

Teroa

17a 23

DM,Si2 OFtCLAL (',.Seção 1

Parte. 4:1)

JáneiNi de 1g',.73

)R;
, 'Considerando -que f' icou. provado s ri- o § â:,, .(ki .artigo 36, do meneio,.
,
- g,iies que lho são conferidas por1- lei,AVCE;),C)
N ' 516
nos autbs que não houve, por parte nado Derreto lei n 1,831,32,, pena-,
.
$0SOlva:I Áutuada;
Agso . s.•omescial Itapeceri-:' da
autuado, o propósito dificul- lidadeS -estos Corrigidas ..rnOiletaria,"
Art..: 1..-0 art. '4.'' do Ato ri .° 53,.,72,' ea,
bara fiscalização da cebran
ca do -mente pelo Decreto . d.° :58,695,-r-99; a
de 28' ;de dezembro de 1972
Itscorrente:
1'srn.4ra Combssão de tributo, -tendo utilliado documenta- condo wecOrrida, a Primeira 'Comissão
let a seguinte reCiaçã,o:
, Conciliação . o „PI:5,a aléns to
ção não oficial, mas que atendia, no de Conciliação -e .julgarriento
c1,0As exigências legais.; Instituto -dó Açúcar e da Altool„
` Art.. 4.° Paia Os açucares de
.
•
P-roceSSO; A . 1 . 4.06-U3 — Esta.dode ,esSencial,
Considerando,
ainda,
que
.a
inobConsiderando que.:a .Fiscalização. do
• tipoS supetiores; .coni as eaPecifI "; Minas Gerais
•
servância do; artigo 42,, citado, se deu IÁA lavrou- . auto-- tontra ii, 'Nina ,dê
• • caedeá ,estalielecides no Ata •it- .
Néto fica ettm.pr&tada a infração em virtude da ,dernora de o fisco Açúcar Adelaide á., A.., por infração
meto 14,42; de 15 de Maio do;
de c ni lire'sf 4 COniercianU por eia- estadual devolver à autuada as No- aos artigos 36 -e. 52,. ao Decreta-1a,- 1972, ;continuam Vigentes os se-,.
11.' 1.133-1, .ao
lileS fastos "unicam,nie . em- -do-; Ams de ,Entvt-ga, modelo Oficial;
gulates valores.;ded ágios ..de .-qua--:'
Considerando tudo -o diaià que dos
•'
.Consideraucie que, p p casa„ 4 -de- Se,
lidada fixados no .aÁrt: 43 da Ra., :
MO7167406' da t4 ' NI remetente do
açúcar.
anta> consta,
sedução .n..°' .2,410, do 2á de maio .
aplicar
g atualização' -da multar unia..
.
,
de 1.972-:'
'' Vistos, relatados e discutidos .estes,; ' Acordam, por unanimidade, os veZ -que o- fato . getador ;e
membros
do
Conselho
Deliberativo
do
a: vigência, do Decreto.,
$
1 de
cristm triturado ou moi-.
em que e aUtilaua a iirtria, Agro- InStituto ,do açúcar e
. do Álcool, em
-de 466-.;
Norte- Comercial Italieedrioa, .estabelecicia ao negar provimento ao recurso "ex- j unhondo:
Ce_ntr,u,Sul: Cr$ 1,95
Considetando,..assim,
que
e'
de
-e
nianimpio de icapecci.ca, filsÉado ,de
Xorcleste: Cr$ 2;17..
•
,. Minas U4.ais, por inira ao, ao•:artiga ofitio" para o ficii de ,conSiderar Im- Julgar . :procedente O auto- lavrado;
ç
.Corisidéraudo tudá á filais. -qUe dos,
Tipo: 2. ;Cristal Superior — Centro - :40-comoinaeo como artigo -63, ambos procedente -o- auto, tendo em vista
-que
a
firma
autuada,
Alfredo
Gori,
autos
consta,
Sul; Cr$ : 3,2:1
Norte-Nordeste.: Cr$ cio D
• eéroto,lei 1 cd1, de 4,12. 39,_ sen •
-Acorda". por . unanimidade; ,es :00 reeorrente a rescrita Comissao -de :Calvos Filho, supriu- todOs os tegni,;
• Conciliação
e Juig-amento db. Instituto Oitos exigidos pela legislação açuea- membros -do Conselho Delihera:bivadoCristal especial
,Centro,reira
cotio,
comprova ,o açórdão nu- Instittito do -Açúcar ,o do Alcooi, ara,
Acticar ,e ao Aicoo,..
Sok Cr$ ---- Norte-Nordeste: 'Cr$
5
Considerando que a fiscalização , 'la- mero 3:8; de- fls. 101. Intime-se, 0- -negar pravimentO ao recurso
. 10r06".
,gistre-se
e.
cumpra-se.
bário, paia o flui de julgar -proee , •
-auto .oe iniraetio contra .a firma
Art.. 2S? O presente Ato vigora vrou
Sala das sessões da +Conse
lho Deli- de-te ,o-'auto .de infreçã,o, -nos termos
Ágro domem:ai. , I tapecerica,.p or sus,
• : nesta data e será publicada no
berativo do Instituto -do Açúcar e db
ju:garnento -da 7 hist a- liei-a,. que
•
OflocaZ da Pnião, te-Vogarias as ,dis- peita, de ter adquirido cem (100) cá. Álcool, aos ,dezesSeis dide do mês de do
condehou a. Palha ,de Açúcar Acie-,
nos de açama' -ciat.r,sina -0v-Mio,de
- podições
eontraria
janeiro
;de,
ano
de
mil
novecentos
e
Jalde
A., (Pilial):, aopagarneri
tá,
Abreu, ba,seaaOo „se única e exclusiva*Gabinete- da presidência do Insti-: Mente em exaide oe documentação ed.- setenta e três. — Álvaro 'Tavares das Multas -de:. :a)- tr$
(dois
tuto do ,-.Açutar e .00 AlCool,, aos aezeo- contrada. na aludida tIsina,;,
Carmo —., Presidente
Boaventura zebras). por Nota, <1.-e: Remessa, einitida
'seis dias do inee de janeiro de ado , de considerando iiii• p Ger sio° realizado, Ribeiro -da OunitaRelator.
• •CoM emenclaS, -rasOras _e -ornisS0?0,
plig presente:
'init
cienfeceritg e e setenta e três. — vistoria da ch,cumentação cia empretge de Quei- :era auáitél,* de Ia', h) Cr$ 2,00 r(ddis
Rodr'
..:.:
roz Una — Procurador Gerai.
• Olvc0a. Lavai es :Carmo:
,vien.
-Cruzeiros) pelo :
t.a..
,
autuada,
cota
a
finalidade
de
dom
de, omissão -de
-•
•
Paracer do Dr, Proeurador
.
: provar a infraÇãe:
Pelo menos-1.-4U.Ma)., Note.
"De
acordo.
No ÉS
ACÓRDÃO
-messe para, unia- 'partida de 25: Sacos .
cOpSidel'anno, assira a ausência, de
.
,
concretas da infração 'atribui ,: Pelo dão provimento do recurso de de' açúcar cristal, somando_ tudo,. a
• -•
Reeorrentet, tjsina Santa 7.tsabel :SA. provas
tuk. a autuada,.,
importa-nela de 'Cr$ 28,00
r.(Usina Santa Isabel),
considerados) mau, o otte dos autos' EM 29,9-.1972. — Roarige -de Quei- oito., cruzeiros),, de- aéOrdo -com -os ar4
Reeotridos. Sr. Delegado Regional clç• 'consta,
roz
Lima
--Procurador -Geral."
'tigas 36, 37 - e 38 . db. Decreto-lei Mi,
.
,
.
Acordam,
por unanimidade,ors
mero 1.831,. -de ---41.4.2; com atuali, -. „:
Notificação.;
Estado. do Rio bros
consealo
Door
iootivo. do los_
ACÔRDA0
N."
518
zact, o monMária visto :ter sua ácó,r,
de Janeiro,
-Chuto do Áçucar e ao Aiebel, can rece:
rênela ani . 1666; na forma çla SAtigoRecorrente:
Usina
de
Açúcar
Adet:
_
,Oaraeterigada a infração, lbeb.a“ • ber o recurso de oficio nogando se42 da T.,& &876; dê 1. 6 .4..6k :o-citas
se, iiispviinento 110 j,ecipr?..o volttrt, lhe provimionto, para ó fim de mau.. laide S. A. (Filial).
eleva o ,depito fiscal, à finpertância
ter a cleCisão de P. instancia que jul.
Roserrida: Primeira Comissão de de- Cr$ 549484 {sela- mil,. .adatto--'
goá
iinprOeedsritea
auto
de
infração.
Conciliação
e
julgamento,
cento
-á nóventa. e seis ,cruteiros é:
--Vistos, relatados -e discutidos .estes
isentam(
a
linina
autua-da
Agro-Co-,
oitenta
o
:q.p.,tro,
oe-ntat'os),
IfiIimáe
.
•
lçaitQa• ein que Recorrente a Usina mercial itapecerica. .Ou pagamento -das
Processo:- AI 523-66 t-. Estado . . de se, registte-seê cumpra-se.
-Snt'f:sabel..S. A.., proprietaria cia
taxas-devidas por falta .de provas con- -Solta Catarina,
Sala '.daS SeSsõ
eS do- Conselho , Dei;.aalt,a+ 'Isabel, sita no munici cretas..
Intime -. se, .registre--se e tura&curso voluniãrio, Seu das; liberativo do, instituto 'da AçUcar
ISM de BOM demo cio .Itabapoana, -Es
:pra-se..
•provimento, -aplicando-R, -no eaSo -co',Álcool', ata ileiesseis dias do mão , ^
tado
do
Rio
de
js.delro
por
infração
sate, -das sessões do Conselho. Deli .
O- -a-tualização do . débito fiscal; dá janeiro. do . ano de 01 -noVecentOS
;a:04ParagrafOs.29 -e 4,9 ao artigo. 6 -cio
nos. termos -do Peoreto -número e setenta e treá, — Mvarct. fre(vgi4 •
•
pecieta-lei -o9306,. -de 28.2.07, sendo '. berativO do Institut,: 02 Açúcar e do
'Álcool,
aos.
quinZe
dias
ao
/nes
de
iaCarmo
5&.606-66.
PréSidente.. — ..Ro avent.ura
^
;Recorrido, o &,-Delegado Regional-cio :
cieiro do ano- de mil novecentos -e SeRibeiro da- Cunha = Retater..
•
Instituto do-Áçueur h cio. ÁlcOol,
Vistos, relatados e discutidos estes
stenta . e tyés. ktvaro Tavares -CdrFui
presente:
—
Rodrigo-Quei;..
autos eiii que é Recorrente a Usina noz Lima — -precurador• 'Geral.
' CoNiderando, que a notificada, no, Mo,. Presidente --Haraet-Josd.
de Açúcar Adelaide S. A, (Filial),
perioao ., de 1'a 31.. 2,7 , deu salda. a' de Lima, Relator.
Parecer -clã Dr. ;Procura-dor
8 , 043' Sacos de agacer. -c . a 52..909. litros; Oiti presente: Rodrigo de Q-neimz- sita rio Município de -Blumenau,. Es- 'DO -acordotado
de
Sanuta
Catarina,
por
inftade álcool' -de 'eito; produção, sem haver;
Ppocuradw Gemi,
Pêlo pr, Ivinlento do-recurso.
go ao artigo 37, c-c os 3E ,e 36 do
aá respectivaS contribuições
Parecer -tio Dr.. Procuradoo-.Gevca
•
Decreto-lei 1.831-39, sujeitandosse
def.ir $2,94- por saco ç de Cr$ 0;91 poÉ
"De acorda,
Etri
— Rodrigo- de- QUei1151101,•
Pelo- não provi- do- recurso. -ao penas do. parágrafo Immo do ,artigo
riEllia."
•
. Considerando' que dá -alegações do- Em 22.11.11
l'..ecUrso nãO:
ftInclarnentos da,
" ,decisao. recerisda, Urna voz que o dé • ÉociAgo. de Queiroz ?ma."
:E 1::)" T A 1LS •
4
.A.V
100 :fiscal' a, -que se refere o processo
ACÓRDÃO N.° .51J2
,
liao,esta absang ilo pelo iasiur.es. da
Resoluçaa ri9 ' 2,094-72, cie 9,,2;,72.;
,crIciies para O, Qineurao de- 1.-,12o0Ssor
Autuada: Alfrecl' Gonçalves Filho.,
MINISTÉRIO
;Auxiliar ,cia Ensino do U dOr mci Pedro
consicietanda o mais que dos autos: Recorrente: 'terceira Cornissão ,de!
'TI, -sob- a com-lição, de pessoal regido,
:Conciliação , :e julgarriento..
pela Legislação-. 'Trabalhista, inedieni:e.,
.Acorelani, pôr unanimidade, oá mem-.
çoucw,,o
,
CULTURA
à prestação de prova escrita e c ,„e, ti-,
Procesta: AI-. „296-68 -- Estado .de
bros cIo conSelha Delibeidtivo do Ins.
tulos ;para o- 'ensino- de- Estatística,.
Minas- Gerais.
•
tibuta,cto Açúcar e do Alcools
;Contabilidade Geral; olco pornia ,eEas nroVirriçiito ao- recurso voluntário
,Q04: ÉGTO PED . RO 1 1.
;
Recurso "es-officio", Seu (lesMercado
e
f
Contabilidade
.de
CuStes,
•
3).a.Éa .c:onfirrnár :a deçipac de primefta, '
prOvintento para ,confirniur .a de=
:para , ministrar aula;s das eitscaplinae.
dristÉnieja ode
Usina
. Rireltiria,Oèral
-cisão de oimeira instddcia, que;
em que Se lriacÉeVerern.
: Isabel, .a obrigado de istolliet a quanes4d , :de acorclb dom :ct prova oos ,
EDITAL '
2'. Os Candidatos que . logri,trein
tia Ae, Cr$ 24..17242; .vmer das ,contriautos.
;aprovação Serão convocados
tuiçõeS, 0711 .ahreso,' acrescido, da inulRio, 15 de janeiro de 31073.
• -ta dê 100% a que 0:; refoéu,.parágl'a,
Vistos, telataclos e discutidos estes
-da cota a classificação- Otititta, ..e as.
•
Concurso' para Professores Auxiliares. ' necessidades de , ;ensino do , dolégia.
• •
.4 -59 ,clo artigo- .4
Resolução. 11g.. autos -em que é autuada, a firma
'
fredo Ooisr.;:alves Filho,, estabelecido,' de Ensino do- Colégio 2 0 4Zró ÉT
2.005,68'. perfagendo a total de
3. Esses Candidatos,. uma veZ
48:. 344,84 ,'Intime de, registre-se e no Mániciplo . de Muzanibinhe, Esy
•Oicio$ Peta Legislação TrabalhisN, vocadoà, pérdeberag salário -de goOrdo
e •
,cUMprasse,
teclo de Minas Gerais, por infração
com o número- de horas, que
De ordem do DiretoÉ,-deral
co
artigo
42
do
Decreto-lei
Muriero
vista
necesSida-,
Ssjia. das' 'OssõeS d,t,' Conselho Deli
Colégio, Pedra DI e em cuinprimento, trarem„ tendo
de
4-12.39,
a-o
a
letra
"a"
do.
das
da
peitativo do Instlttito c1 ,:;- Açúcar e da'
sendb-lhes :)l-toadasao qUe decidi-ir Congregkação do -Co"Aleoól-,. aos quinze dias dó Més de j,a artigo. I.',. -do DeeretO . n.° 58.655; ,de légiO. Pedro II,. -em reunião realizada mis normaa da Legislação Iraballiísta.
AG; vero prejuízo -das sanções na dia 22 de doiembro de 1972, -ex
deito. da -afie-de imIlI 'novecentos: e- se--;
4. Poderão insemeirei:-Se ns.;:an
„
•
'benta e tifês,•
Mittiro, 'Tavares .Ccirt, previstas no- Decretà-lei 71,0 55 :-de, ,do, -que c'100riiiioan'i os artigos 165' e vas comp etitivaS, os pormd-or ,s de
18,11.66,
sendo
tecorrente:
à
Terceira
tti,triqo bontinoosi'
gistro definitivo -cla di ei
segUirites
do
Regulamento.
Geraldo
c•
Cornissap cia .C,onctliação ,e julgakyziedne.,,,Áikelator.
.
péciro.
baiXacia pela Pio'- cicia pelo órgão- compe.t,en: e _do Njihiá ; =I
-Fui', pres.ente: 'Rea,igo de Queiroz mento do- Instituto do Açúcar e- clo tatia nv 593, de 28 de Sério. da EducaçÉio. -e .Cultfisa ou, Pra,-varem mie jã lecionam e
Lima,Pl.toegrador-ÉS'.eral, •
'agosto
-de
1:968,
torno:pública
otie„
a
„
Considerando .que" a. finda Alfredo
sorAo Thss, nesta-1r:
Parecer 'do -3r, Procurador-Geral: Gonçalves Filho foi autriada por ter partir -das 14 horas -da dia 22 -de ;ja- 00 'erlé t.i,i0 Pedro
'
4iDe acordo. Pelo ah provimento do dado ,sai112 a 84 partidas de açúcar neiro até às 16- horas do -dia 9 de fe- último c' ozo, cónclicip,,t,Ja a drialara.
vereiro, do, .correate. -ano, enoontrani- Cão é a presentação . -dó rs;.,.T.--ti'a
tecurso,;'?cristal, sem emissão das respectivas se abertae, na Diretoria
nitivo
de
proí'esáor.
Geral,
loca.
, noa 3;.10.1912,
cronno ria são. eilstov,..0,
Reartgo. de Oitei. Notas -de- Em:rego, e:nalas »elo ar- I tzada
Os candidatos deverj,a requerer .
:rog Lima, ProCurador.ecial.'"
dgo 42, -do _keret:J-1cl 1.831-39;
.19 177, .Estado a quauabuno, ais ¡os_ sue5.inscrição
. ao Diretor-C-cral do Co,
8.4
00

4
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irregula- 4 -- Curva /Vorma/ (Curva
naildacte, Ciclos
PRQGRAMA. DE ESTATÍSTICA
legio PedrelI, juntando ao requeriGauss)„.
riciades,
PARA 4PRIMEIRA SÉRIE
.inento..os seguintes documentos..
"Pipos gerais de processes
1.3.
"DO Q/L4t7
-0) prova .cle- ser bratileirp nato Ou!
4.1.
—
Conceituação
Geral,
estacionários.
naturalizado;Propriedades cla Ciirva.•
/á. prova de Identidade; . .
• DISTRIBUIÇÃO POR-UNIDADES
•
Nerrnah
Interpolação. e 41ustanteUta:.:
e) atestado de sanidade, fornecido
.;.a. — Areas Ja, Curva NOráfin:
1.0dendetudaaes:,
.
por ,orgao :oficial; •
Neçóes sobre Diferenças Fide Tabelaá da Curva
4.4. —
,0) - Proyade.estar quites com o sernitas. Função. do Newton
1.11, .4.- Evoluo:ao, histórica :da ES,
Normal-..
*Viee militar -Comenta ea candidatos
Lagrange.
tatistiea,
,.
4.5. — AplicaçõeS. da Curva Ner
do sexo niasbidincrk.;
2.2, Alustaroento analitice: Cri-;
1.2. ,- Objeto da Pstatistiça..
mal.
c), titule de, eleitor',...
teclo -dos iniliira05.1 quadraEstatistica e
Apheação,
.3.
— Ajustamento dé iirna'Curva,
1) preva de bons ,anteeedontes,
dos ,e 'critérios. dos mornen,
Ebenomia.
. Normal e -uma Distribuição
diante Mina. corrida;
-tos. Equações normais.
avais .e Conatantes.
Eepirica:
..g)' prova de pagainento da ia4ca.
Aplicações.
1J5.
População
-- Amostra:
Correedo -Linear. Regressão:
(31'!$ 100;00: .0erri cruzeiros). depositada
e
aleatória, sistemática
1,Upteros
Banco
cio, Brasil S . A, na, . conta
.
proporcional,
5.1. -•-• Ideias fundamentais..
do Colégio pacho
Deainções conceitos an3,1. — .Conoeites. -é objetives.
5,2. -- Diagrama de dispersãe.
h.); decurnentaçãO relativa aotigos e conceito moclerne
•=-- Nublares índices -e- números
5,.3.
Caeficientes de eorrelação.
cicio da Magiaterio, á 4á 9,tiRiodp3
da. Estatística.
• relativos.
pideclignidade,
teratias, artiaticaa.•OU Cientificaa, : re1,.:7.
Da
: doa — primitiVo$ e de2.9.
—
Indicas
aritméticos,
geo—
Re.gresSão.
linear. Retas de
laeio nadas Coni a :disciplina em .coA,
-Métricos, barmônices, agrerivados.
regressãO,
•
Curse.
134ses
comparaçãe;•
pergativos,
ponderados.
3,5,
Err, ? padrão
estimatiVa,
de
'Cs :perrvi-cldrçig: públicos em ekeicentuais,
índices,
coeficien.,
Métodos
de
ponderação.
3..4.
—.
--Aplicação
da
teoria
das
cidio:'fidarão- .dispensados tia exigêntes
e taxas, percentagens.
laterprelacão de um ridpesajulaas amestra:c,
•
Clw oorití-c19-,, na, alínea f.
'Mar( 'índice,
•:5,7. — Noções abbre regressão.
OS ,requerlirientoo de, inscriçadlá‘tá gs c'to Trabalho- Ziistatstieü*:
3.6. -.- Numeres . índices em Cadeia
near nitiltipla, • •
Os respectivos ,documentos :deverão,
e
-elo&
Ptu,nejamento,
,
ter entregues na Diretoria-Geral
Deflacionaniento
2.2.
Coleta
'
de
dados,
á
pROGRAMA
CONTARILTDADE
Colégio, Padre II, no 'Caingi. de Sim
tune:rito de preços'.
2.3.
Critica ali Apreciação.
GERAL SÉRTE 2° ORAV
Cristovão, 110 1771, .deviclainente nume9
0
manual
e
ineeárados e refacionadea: pelos çoncerren• 2.4. — 11/4-oura ç
Amostragem Aleatória Simples:
Unidades
Moa.
te& eii 4 vias, sua documentação, de
— . ,Conceitos filridainentalS.
— Elaboração de tabelai,
Modo que Is elite a sua verificação e
I -- Noções Preliminares — ConceiEmprego
daá
tábuas
de
-núTi pos de SâViCS, estatísticas:
. • • ..
to de Contabilidade. :Definição. Clasmeros aleatórios,.
cronológicas,
geográficas,
sificação. -A Contabilidade no quadre
• 8. O concurso :cenaishirá na presta-,
4.2.
—
Distribuição
de
anicátra,
especificas
e
compostas,
geral cias Ciências. A Contabilidade e
IçãOde 1.207a, ,escuta e nó intgarnento,
.
,
gem
•
de
med
•
de
,proper—
Normas
gerais
do
1130-E
campo de aplicação. Conceito cie
dos titules.
Via da total ,e da varián, seu
.para. Representação Tabaprove). 04.itp,, , f destin alia a apudevedor e credor,
•
•
olá
a-mostra...
raz Conheclinerites do , candidato á 0,
II — Patrimônio.-- Conceito de Pa-4:3. ,-- 'Estimação por intervales, trimônio.
sou critério pedagógico, Versara mateAspecto jur'ialice e Económi-- Represei/tacão
Gutfica —
•
-4
.4
.
—
Dimensiona
men
to
-da
.arlies,
or
co
Qo'cco cio Iatrinaonio Ativo e assivo.
ria "de" :Progr ama èm- vig
posição os Resultados
- • gie Pecire,.11, ,cenatarite. de lima lista
tração
Liquida
dê Patriniânie.
'
Pesquisa :da ,Varlância -do $1Ça9- Qrafica cleo,Componentes
;.1.1„
+de 10 a.20- pontos, elaborada pela CoRequisito& Vantaons.
Baur.
universo,.
Principais: tipos de gráficos
mordais.
. 3itiásf,'I o J-Illg aMa e aprovada pelo
estatísticos: em curvaS; era
Conoelhe. Departamental.
-- Noções Fund a mentais :sobre
--Contas -- Conceito -de Contas.
colunas; em retângules; em
'IQ.. 'dera dade Cohnetninente desta' .
Anostnvem Estratificada:
Nomenclatura das Contas. -Linguagem
Setores . polar;. estereogralista aeS. candidates com aritecedên-.
teciliCaa
daS Contas. 'Teoria c Claasi;Amostragem estratificada. ricaça° das
tia de '24 torga. .
ma' fIV:vgrama;: .inferrnaContas, Tipos. de Contas,
•
Estratificaçãe. Fração
.li. A 'Comissão dcilgadoa fixará c ,
tives e ceinparatiVes,, orgoDeterminação dos 1..Wáiteá e Creclitea;
•forme de. Amostragem'. .
nagrama.
ág OS:) . .4é , , c11,1 Vae. ko, da prova escrita, ,e:
'das -Contas,
O 'Critério pai.ra, apreciaçã h e jcilga.=', ^ 3.3:.
Leitura e interpretação . dos
— Testes de Hipóte Ses, Neçties.` IV — pormulas e . Partidas -Coi
- ectto cies títálos
m
gráficos 'estatísticos.,
EleinCral -/4,CS e .A,Wicações.
cesto do Formulas cle; partidas.. Parti12, A Comissão Julgadora é consti- 4,0
Distribuição rio freqü4neiae
clas Simples e Debra, clas. Principio
a, Casos Simples;
tuída 3 ,(três) professores, 2 (doia),
— Re . e Distribuição de fre-das Partidas Dobradas,
6.1. — 'restes de Hipóteses acerca Fundamental
deo, qUaiS indicados pelo c).•ipartanieri.
ndercias.,
Os
Elementos -de unia partida ,Corita,,,
de parametroá introduto a que pertencer a cliSplina, *c, • 4.2. -- Tabulação
Agrupainen,
Classificação
das Pórinulas. Váo
.terceiro pele gons.elbe
te.- -de da-dos.
V
IVIetecies -e- Sistema -cre
Potência
de
um
Teste,
.tai.•
4.3, — C:lasses de freqüência.
NoçõeS ,Ceraia., Métedeo -das
ExemplificaçÉia -dos princi- ração
19. 'Cada : exandpacici
4.4.
-Limites do intervale,
Partidas. Os Principais Métodos e
pais Testes tle Hipóteses.
prova Umg..san de zero :(01 -a dez 110), . 4 , 5 .idos médios Cla classe.
áistemas
Eseriturafflo.
— P r ovas on-paramémicag.
.seritio .,cenSideracic habilitei') o vali- . , 4.6.. -- Freqüência; slna,PIes, reVI — Livros de EscriturciçãO De,
diclato que.obt .ger media mil:Orna reis
lati:Vãs e acumuladas.
-PROGRAMA DE DSTATÍSTI:CA . finlçãe e Classificação. O Diãuo Cs
0.r. da dois exànenadores ar,cipunide
Renreseritaeão. gráfida da PARA A SERIE DO V' -GRAU Livros Fiscais. 05 . Livros- noultairvos
- te k , prova
'ÉQÉO:
al,IstribUição
freqiiências:'
'e Auxiliares, 'Immo. de Abertura' nos
'A lista ,de pontos da prova eserircr
Polígono de freqüência e: Dis7alimIÇA0 Poli UNIDADE .Livros Contábeis. CorreçõeS de Erros
Será. organizada com base nós progra1-1s.tegrania.
nos Livros de .Escrituração
Estorno.
P robalidades- O Curvas
MaS em vigor do Colégio Pedro. 11:
VIl — Instrumento- do Levantánien,medidos tio 'Tendénoia Central:
(vicia programas anexos), para -ambos 5.kn
1.1. -- Conceitos fundamentais. to
—
Noções
Cfera-isde..o.agraus,.Sendo fornecida a Cada canFreqüência relativa e pro.-; 'yentários, Oreanierito , Balancetes
5,1., -1-- Genceltuação.
:didata, ,cèpia do programa da dieci,
habilidades
.
P,alanços, Noções .de' Análise de Ba,
Médias: seita processos de
pliha em que for oolidita,la .a :inseri1.2.
Probabilidade simples.
ilanços. Orientação na ElaboraçãO:do
obtenção,
OP.
—
Principio
dai
probabili,Retatórioa
de Análise . de BalaneoS.
5.a.
Mediana.
15, As provas escritas serão- mandades Compostas.
— Monografia Dlernentar
„
.de
— Quartis, devia é centiS,
. Cambe. •Élo São , 'Orisfigyào., 5.4.
Zadas. n..O
j.4.
Princípio
dai
Prdbabiliuma Plyn-ia Individual
Operações:
5„5. — Moda: métodos de Klng e
9 177 ,ae, acordo .Coin o seguinte ca
dados,
Totais,
COmerciais da
PegiStre -sies 14Czuber.
landi:1,1qm
Probabilidade em preVaS. 'nos, Balancete,. pernonstração'
5 ,6 .
TM/idades, vantagens -e
Eátgistica entoga da relacão
Repetidas.
Provas
RepetiConta.
Lucros
e:
Perdas.
Balanço
desvantageno
e
comparade pontes; dia 10 de- fevereiro as 9 no-dai com -dois TipoS cie Re, cão ,.
ra
,sultades:
Distribuição
Bi,
. Realização da Prova: dia 20 de feRectidas de Dispersão o u de
pRQGRAMA DE ECO/WM/4•E
vereiro. :as. R heras.
Variabilidade
1.6, — Prepriedades Gerais
dos
ERCADO I.À SÉRIE. DO 2° M
Cent0iiiackW ‘Geral entrega da.:
Experirnentos Binomiais,
6.1.
Conceituação.
relação de pentos.t; .dia 19 de fevereiro:
1,7.
Distribuição
Binomial:
AS :9. noras.
Amplitude total,
Económía:
Caraeterlzação
• Realização da prema: dia 20 de feDesVif„ Quartilree.
-- A
Distribuição. de POlS. -Veraim afl R bolas,
Generalidadea
e-, Definição e
Desvio Médio :e Padrão.
son.
. :BoOnoinitt e Mercado -entrega dá
Objeto da; Economia. Divisão Em— 'Qoefinién0 dê Variabilirelação de pontos: dia 21 de levarei,:
dade.
.Noçães Gerais -de .Diáfflbui0i)e.S, nornia, Conceitos Pundamentaia. AS
,re,: as; 9 horas.
Necessidades Iiiconorilicaa,. Ca Bano
5.6.
Desvie Quartilice Reduzido.
DisereNs cie .Probetbili
dadeS:
Realização da prova: di 22 Clo fe,.
Mconinnicos
-L Utilidadea, Vantagens e Cies-.
Classiticação.
2.1.
,Coneeitoa
.
fundamental&
Vezeiro às neta&
vantagens,
-.. produção ,,- Conceito . dç Pro,Técnica de :estude. •Cale ;tinção..
,Contabilidade tle' Custos entrega
Bateres :de produção, Custoso
eido de ,experiènela,. Varièn, Prodatimidade,
:da relação de . pontos; .dia 21 de *fe,PR,OORAJIM *DE ESTATÍSTICA
„Capitailização, , •
iTffa,, momentos,
'
vereiro às :9 noras..
PARA 4 2.0 SÉRIE DO -2-.° ORM):
.01ra-ilação
Conceito. de
,Bealliacau A p; prova: dia. 22 rio fe-:
N.oeties'
Varidvel Aleatória:
-Circulação, Valor C Preço: Mereade; ,. •,
DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE
veretra às 9 horas.
Oferta
e
Prooura,
MOA,
e-Crédito: •
3./1. -- Canceites fundamentais.
.16... Os •CandidatáS deverão :rompa.
•-•-• Estudo ENnie'utar -das3.2.
Variáveis aleatórias bien., Balanço e: Pagamento
-tecer ao local 'onde será feita a 011-,
Tenive rats Econômicas.:
mensionais.
IV Consume. ,-. Conceito cie Can,cOgá :da lista dós' Pentes e onde se'
realizara a prova eterita ,CQT11 ante-1 1.1. — rxposiçáo de •roblernas. ,Média de um:a variável sumo-. Custo C- Padrão ;o, viok. Con,.
Homogenização de deflação,
aleatória;
:cedência infrifina de 30 dwintal
sumo:, poupança e Ihveàtiniohto,.Re
3..4"; Variâneia, .de arria variável, Imã°, .entre População,. Renda
mita% inunideS da Carteira de ideri- 1.2. — Indicações sobre' prinél4Stlteitio Toledo: de
pais c,omponentes: variatileatèrja. Cova:4411pin; -cie „supio.. Punção, -Bconèrnica; da Previ-.
tariáiv.ei aleatória.
Vias e tendência, estaciociênCia;SOcial, •
1 .0; $oci!ettWici..
•

• —
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--. Parte 11)

coniu- dentro de suas atribuições privativa*
—• Renda e Contabilidade W. 5E:lar as Despesas gerais de Fabricação. Ela:- -e peia classe fannace•utioa,
como rsol ser a de n.' 48-1061;
Coneeito de Renda é- sua ReParti- :ser para_ Rateio das Despesas Gerais niebo
oxidadas nas alíneas i 'È" e %IV
Vio. Saláriós. juros e, Lueros ImPos- de 'Fabricação: . Custo Unitário.; Rala-. 1) Continuam em pleno Vigor as as b. 6.' da referida Lei federal."
tos, Produto No,cionai} Renda e Em- -Léria de Custo. de Fabricação,
Resoluções deste órgao, incluailre
. orddi
Prego. NoçõeS de Contabilidade Social, VII — 'Cálculo da Produção Efetiva. de a.- 67, que torna obrigatório o 2) Esclarece, ainda, que, .demo
com o parecer da Consultoria (Ttirf•A:
Produtos Acabados e Inacabados em. "visto'", pelo Cori,s:ellitis Reginals de- dica deste Conselho' Federal de Far-,t‘
Mercado
cada Período. Rentabilidade e Ponto :Farmácia, nos contratos sociais
aprovado Pelo, Diretoria, ficolf
volvendo. o E:xereteio de. atiVidade macia,
de EquIlibrio. da Empresa, Ponto de prolissi-onal
Intreclução Definição. Com- Nivelamento
tarrnacôtitica. 'bein gomo claro e definido b seguinte;
da
Empresa.
-Representae-eito. . Atividades. Mercaciológicas.
suas suas alterações e cles.cis•ões, 'Pra"Com o açlverito da Lei
Princípios de AdministraçãP Mercado- ção- 'gráfica,
ta-se de normas imperativas de cure-:
mero 0.82040, foçar é conclUlif:
VIII — Cálculo de Custo Padrão primento ineoutestáVel, .conforme nalógica. Téçnicas Mercadológicas. Criaque se não o todo, pelo mend.á
ção e Estratégia. da Mercado — Mar- Comparação de Métodos" de Custo conheceu e decidiu o 'egrégio Tribunal
grande parte das Leis sus, I0,600k
Attial Custo Padrão. Tipos de de justiça do Rio d.e Janeiro, peio.
de 193-: e 1.•888, de 1958 fiaon re,4,
Cristo. Vantagens , da Contabilidade, V., Acórdão que abaixo tanscrevemos : •
vogada, mantendo-se tão Someffie. •
- Pesquisa de Mercado — Ra- de Custos.
naquilo que tilVer senso.: reStritté
."Síntese do V, Acordrio;
:20eF: PaVEL Lançamento de Novos Prode mima sanitária „ aroniate4
cintos lio., :Morcado. Areeis de investiEstabelecendo- a Constlbuição, 'de:
lógica ou higiênica).";
= -v.0as: de Mercado. Pente cia dados
IVDT:41STÉR10
1964, "ex--vi" do disp psto rio' .a-rt.
• nretea.cleiógiaas,
XV, p, a wropetência, da União para: 3) Assim, ^,Seridõ; devem os PrOfM,
DO TRABALHO E
legislar sobre condições de capaci- sionals proctuar os Conselhos Regre
:II1 Planejamento do Produto —
pear e exercício: das profissdes. nabo de suas • juriscliçôes, Oo ,qua44,
Seleção de- Novos Produtos, Aliei:ação. PREVIDig'NCIA SOCIAL dade
técnico-cientificas •e liberais, e tendo• neste momento', já eotão :deVidamentg:
de Produtos, A Iniportância de Emsido a Lei n.° 3.8204ô ;promulgada ,intsrUiclas pelo 0. 1" para inelliet.
bafagem. :de Produto a SUS CaracteCON.SE:L,RO'
-pelo Congresso Nacional, dentro da-, eanhecerem 'os seu*, direitos e :e4rW
rísticas. Diferenclaçh doa Produtos.
•FEDERAL DE. FARMÁCIA
quela competência privativa, Resulte' :•itireni qualquer dúvida enstente.
,
Indiscutível (o 'grigo é Meia) -quê as'
Determinação de Preços —
Conselho de Forniáky;
.Diretoria
disposições daquela última, criando- eia agradece o interesSe reafirinan4 0
: Estudo co IVlercado. Famr. Custo na
Regionais
de,
é
,Consellics
Federal
os
Determinação do preço. Preço por
que é dm ar do Formadêutico- e etilift•R
COMUNICADO
Farmácia,l,wtclneasitainacto: parinscelpairos peclto, , Prirnento de suas ResiiIiições.
'.4créscinio- ao 'Custo:, Preço P`lexivel,
O Conselho Federal de Farmácia,
Preço Diferencial. Planejamento 4
,
Longo• Prazo., A Demanda, A •Concor- autarquia federal, com personalidado dica e cio disciplina da Classe dos- Saci Pae: t0, 11 de janeiro' de 19:73n
;urldica c1,-, direito. público, instituída que exercem atividades profisionais
Por. Dr. DerVal gazget N,ckà'uálf`g'
Onera,
•
pela Lei n." 3.820, •de 11 de novembro larmacôtiticas cin todos o Pala; hão
Presidente.
V Propaganda — Propaganda e de 1960, no aso, de suas atribuições que prevalecer sobre as nomiaa cla
Pra:Moção de Vendes: A 'marca do Ugais e regimentais, atendendo aos legislação anterior, notadamente no
pronto e a Preferência no Mercado inumeros pedidos de esclarecimentos que concerne às Resoluções baixadas
MINtSTORI-0
Consumidor, Os Principiot da 'From- formulado. pelos Conselhos Regionais pelo. 'Co/is:eine- Federal de Farmácia,.
•gancla-,, OS VeicuioS da Propaganda.
DAS'
VI -,- Promoções de Venda — Con1Y1 TAS' EENÈ
ceito : prenneção de Vencia', 41-ii Nivel,
X.'lareje:
Cooperação do 'Varejista.
Prenio.ção de Vendas. Técnicas
E PETRÕLEO : RRASWEIRO, . S.
PrOniociónal de Novos Produtos no
IVIercada. Assistência, Técnica e Trai•
' namento,aos Ver &Ratas ,
VENDA DE usauoins , Di-opUsro
Diáisabuição — Colocação , dos
' Produto$ rió Mereado-, ,Seleçaõ e liistritTovitteld (te- Pt.egios•
, • .
^ teia na DiStribMção- na 111erCado.•Ti--.
A Frota Nacrçaial ele Petroleiros -exiii4m.. pós•do Estabelecimentos ha Varejo '. As'
vida as firnias.'natereSSaçl'as':.enr•-pp,rt
LojaS, de Variedades e as Lojas Especipar cici, Tomada .0.0- Preços
' eialláadea. OS Tipos dê Distribuicão
VOLUME
VII
venda de duas .empiIhatioras, MIO •
Varejo:.
IntensiVa,
Seletiva
e
Exrio.
uma marca 0latic-S4,Sôbre rodas, mo
clusiva
Interino‘,
.
:ATOS DO PODER. LEGISLATIVO
dele. '2'•,...80.4G age; 1958 motor çdj.lw.. •
- diários;. os Atacadistas.
rientai e outra, Marea, -HySter,
rodas,
Modelo HE: •512,- abe 1960 inetet.
ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
• PIZPQ R4 IgA .DE OPDITARLDIDADE
Continental, -e materials ,idi:Veréos '
pg Cl:12TM SÉRPE DO 2,
.ber: cabo 'ãs.mnado-,- grigg etaa;; t!ub0s. : (tir, toiS de outubro a dezembro
GIZO
:aço carbono, -tubos de-`eebN
e1étrie0a, nió:Vels,
-.Mentos
DivulgOção .11 5 1,209
Usildedes •
usais um eixo: propiiitor
'dóis berços triávéia,para,,:inetere,S, :tridQ;;" •
Introdinãe — Definição, ConPREÇO: Cr$ . 10,00
,de acordo com ag rélações,,que pciderãe. •
ceito.. A COntabilidade do Custo e seu
Ser procuradas ria Sala 333 do Eclifíci.
' -Campa de Ação, Tipos de Errnare4s.
VOLUME
VIII
Sede
da Eronapeo
daa
EmProeessow de liabricaçá•
Cadu,- sendo que os .niateria
rsá
presas.•
ATOS DO PODER EXECUTIVO
'poderão ser vistos rio nosso AbrioXarle
Necesaidade cie unia Análise
• II
fado, nó endereo , acirna•citado, no lie."
Natas, Varitag,ens de um Controle
rário das .8 As 16 heras,
•
•Dg eretos de outubro a dezemlno
cia Custos,: Etapas de. um: Sistema cie
(Dias:
22,
23
g
• -.9natc.0, Características fundamentais:
Diyulgaçilo u° 1.210
ele-inn,'Sisterea, de Custos.
-ção -dos Custos,: Identificação , dos
PREÇO: Cr$ 35,00,
NIIMSTORIO
Custos por- Etapaa...,
Conceito Econômico de CmA VENDA
- P•AS
tabilidade de ç!tiStOS, Custos de Protribu;fro. Custo •
L custo - de
COMUNICA E
Gu anabara
"Na
de, Administração, ',Cristo P.:ri:meeiro.
Composição Gráfica do Custo. Curto
Seç,i;ic, de Vendas; Av. Rodrigues ,A1ves,
IMPRESA BRASILERIA
. do- Material Direto e Indireto.
DE CORRISIat
AWmcia 1; Ministério da Fazenda
IV A Função do Alramzo.rifaclo
•
Controle de Estoque. Fichas de EstaPaládo da Justiça, 34' pavimento —
que dos. Materiais. Método' de ControA gè i3da
DireOria
Saia 311
Corredor- D
le-de 1Vinterials: P01PS. In:PS a Preço
tla Guanabara
Médio • Ponderado. Classificação de
Atende-se o pedidos pelo Serviço de Ree p ibo:1 o Postâ
Estoque. Sistema ABC. Estoque MUIEDITAL
' ma e• Estoque Mintrio, Ponto de Pedido... litstodue de Proteção-. Lote EcoPelo
presente
Edital, fica .ceanÁdiv..Eia Brasília
do e, comparecer na gerência de PeS•f:.."
'soai da Diretoria Regional dos :Cor— .
Na sede do D.LI‘j.
V— Custos da Mão-de-obra, Direreles e Telégrafos da Guanabara,
ta. o Indireta. Boletins cio Mão-derua da Alfândega ing 5, r andar;
-Obra, Base -de Rateios da .1Vião--,:canesta
Cidade, no prazó de dez •(10);
'Obra Indii.:êta, Centro de 'Custos e suadias, o Auxiliar de Trafego Télegra4
Classificaçáa„ Controle dó Horas MO.:-•
fico nível É, Valdir Moreira,,
quinas: Fatores que Onerara o-Procescuia, -11.0 1.134.900, a fins de tratar ao
PREÇO : DESTE 'EXEICIAR: iPr$ MO,
so de. Fabricação.
:assunto de sen. interesse. (Processo
Adir 111brads OcOral,.
45.042-69).
Fabri, •
VI -•-• Elenieritog :da Ciisto
Gerente de Pessoal.
Cação ou Industri4i, Unge Primário- e
-
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