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CONSELHO:.
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SEGENDA-FiiallA; 19 DE FEVER EIRO DR 1913

,D NCIA

A REPÚBLICA

- President do cxielho .NoeiOnal: corna Stizana, cio. Quadro de Pessoal , 4.533, de 3 de dezembro-de 1961 e, ten.
Parte Permanente, deste Conselho, I do em a vista o qii; . consta, do 'Laudo dl
de Pesquisas itSalido da atribuição que
Pecnice de A ministra. 20.„999, da Divisão Nacional dó perícias
lhe,comera o 1 9' ,clo 'art. 33 da Lei ar9, ,par ?, o'cargo
1.533, de 8 de .detiernbro. de 1964 e . teu,. • eão,. código AP,60.1 .20 cio nresino, ND:dicas,resolvia:'
:
Quadro
e
Parte,
eira vaga, decorrente • 10 10.
do .enr kviSta- óque constá .clo precesSo
Apcmentar, nos ternms, dos
da pra:Moção ci G.uionter Parreira. -n9 CNPq. 9..361-69;
nve 101, 'itrri. I e I92,,Item
kaltriieio, •ikratos. Peixoto; Vice-Presi- oca 1.),
da
:
Emenda Denstitucionaln.9•1:,
N 14 nonr.par- Pez. a:cesse; a. par- dente ne, 'exercido
Presidência.,
do 17 de outubro de 1969; . fitirlice 0oirtir de 311 d de.1972„ forcalvos
da
'Silva,
mo cargo de "EscreVen'.
POIOARIAS
1)E
II
:DE,
FEVEREIRO
:: mo „tio,act, 34. owIt.,ei-, /V :a...n(4de: 12: de. . .
- DD-, 1973
lo Datilog,aafo, código . AF, 201.1', .do
'julho de 1960e do Regulainente,,apro,!
•Nado. pelo, Decreto :119 54.4881 de, 15 de, • O' presidente' do ,Cuncelho Fracionai 'Quadro de Pessoal -- Parte Peri:nenen,'Conselho Nacional cite POscpnaas.
'outtabro, 40.-1964, a 0004 de Adini. 'de Pesquisaa, usando da .atribuieão, que - .cla
Mauricio &t atos .Petáme, Vice pra.
nistiação„ , híVel
Ittlaria Benedita.: llietonfere o I 1 9 de ,art. 32 da :Lei /19 siderite;
no c/Xe/eido da Presidéhda,

CO. CENTRAL
DO.. 'RASE:
„ .
,CII-004411 IV 201
. _
'Comunicamos !que o Conselho
ft/otário :Nacional; em ,sesSão de 12, do.
: fevereiro de 1973, eorra base moa Mel„so-S, VIII e XI, cio artigo 4” dg Lei ma.
:Mero 4.595, de 31 'de dezembro' .de
1904, decidiur1 - Regulamentar e instituir O sistáffia.d e "EMPreatirtioS a Depositantes"., facultando aos bancos ,comer...
ciais acolher saques' sobre 'contas de
depósitos sem -,. ou" com Insuficiente
•-;* ,Previsào- de fundos.
II -- o A rgeffik de "Éreprestiriro a
Depositantes", de que' trato, o iterar
ante/ger poderá Ser utilizado, a crité• rio do bando, por. pessoas físicas
j urldicas,•direcieddira as seguintes ,raorf-,
•
ings:

NI !NI. T.E.RI

O Presidente do Conselho Nacional
de Pesquisas, usando da atrair/leão que
lhe confere o art ,'da, Lei 119 4.533,
de 6 de dezeinbro de 1961 e, tendo era
visto o que 2-onsto cio p rocesso 119
9,745 70, resolve:
N9 20, — gO acordo em:" 'aStá 2j8i.
dg Lei ti9 1.714. de, 23. de oiitilbro.
.1.952, tornar .seni efeito a Pertal4o 119
151; cie 27 'de outubrode 1970+ que. de*
mitiu Benedito, ..70s4 RodrigtieS„ 'dó
'Cargo de Ferreiro A.. 1703..p4, do Quw,cito..dt/ :pessoal parte . Dspeclal ',do
Instituto Nacional dó PescatisaS, 'dà. .
Amazônia, na
,207; I 39
da MeSina.commnatio
105, item II da 'Constituição Federal,
= Ilfczwicio &otos, .PW.xoto, vieepresiclente ho-exeroiCio git Presidência..

9to -Sobre , operações finanediras„
D A.:F"'' A Z E ND A láb,acolculatio
sobre o . saldo :cleVeciót tpio/
conta apresentar ,xio

'ultimo dia
limité 'dos saques. garantidos;
de 004 álels
nortrahnente utilizáveis para ss ope,'
data .cio Venciateiltd, de cartão;
raçoes de crédito . pessoal;
VI --- A inobservância .de qualquer
.
e) findo o prazo de 4 '(quatro) dias' das normas estabeledclas neatti 'Cia- .
os' 'contratos de abertura de crédito, terão vigendo, pele prazo .de 6. ute/S, , e não- liquidado o debite, 'O ban- oulàr sena , considerada falta graVen
.(Seis) ,ou 12. ,tdoze) meses e, serão re. co' exigirá a imediata conversão ,do sujeitando Q infrater às Penalidades
noVaveis por periodos iguais, facul... mesmo efa eindréstimo convencional, previstas no artigo 44 da Lei Mune=
ro 4.5961 de 31 de dezembro de gol.
:tiicia a O/ali/ah/1ga°, por prato inda- amparado .pelaS garantias 'cle prake
às taxas regulamentares 'para .as .ope- "VII —1 fls1/'a 'OrreilW entrará em
terminado;,
.
racgies
de
espécie;
tr.lgor em 2-de Maio . de .1073„ revoga.1), WS contas de depósitos serão,. na
11 nu nipótese de a ernPraSa: dei:- da a Circular numero 03, de .20: de'
.medicle, das neccasidacies e . dentro das xor
de
:promover
,a
regularização
março
ria 1967„ 'e 'extinta a edita
linlitaçõeS estabelecidas no 'contrate, clicada„ saia por
fatia de apoie-ca-- 'Soldes DevectoreS crir,
supridas diariarnerite pelos recursos dastral tlitnitel, inexistência
'das
debitados Ti,
. 'conta. ;paralela, de, 'em,. Manias necessárias riu desintereSse Centos de Depósitos" criada no Ameo'
nuMero
2, da,Oircular . nuniere roo,
préstimo, eliminando-se; obrigatoria- Pela ~Versão em,
de de dezembro de 1967, ,devencloos:
Mente,. a ocorrência ,cle saldos -deve- Minn, deverá créditoempréstimo
ser
'transferido
•."Lmpiestmmos a Depositantes " ,Per re-.tiorea em -conta de -.depósito..
,para "2.61,129
Créditos em Liqüi- gistracios. - Enatares*.
In as -tonima de empréstitno serão, dação", no primeira dia ali
ai:o a Depositantes", ritilitande,Ce
.4te anillgção dó saido , devedor', .obri- quente ao término ,cle prato referido;,, subtítulo
Pessoas -Físicas
"02
PartaculareS Enti,tatoriamente 'supridas: pejos depósitos
g)
,a
transferência,
dá
tme
trata
a'
dades .sem .Pinaliciade
Litóre".-,„Pa.
ai abertura, de conta de deposito." re.cebiclos„ no Mesmo dia da sua ocor- alínea 'anterior 'obrigará ó banco às. :.re,
as
pessoas
físicas;,
ti ".01
Einpre,
• especificamente -Criada paro essa, 11,, re/roia',
seguintes • .proViciências:
S,R$
,C)tttras.
Entidades%
para, 44'
maldade,
. '2)' Pessoas. élwtclicaS
. . ;que, . fiancionará paralela ,'
pessoas
jurídicas,
1
-'registrar'
imediatamente
e
fa,:
monte com unia Conta de "Einprésti0) os :bancos, ao , ecoinerern saque to na ficha cadastral Éta, empresa;
Dracula, 12 de fevereiro 'de 1973.
, .sue a Depositantes", omparacia. : por Sebre
2' - cancelar a lNruldade de a , em- ' Lide rZ Çarvaino
Sem'
Cora insullcontrato, de abertura de credito pre- dienteconta
presa . eperar no Sistema instituído, retor.
previsão,
dê
fundos;
•
aberta,
viamente firmado;
tui. .norite dó einpre.sa.„ que seja cie- per esta
DESPAC110S DO , gii.R,R
N pura abertura do CréclitaSerá
, positante- tradicional,. deverão lazer
3 - .devolver, sistemática e obriga,'
Nado, era cento: a ficha cadastral do, i t) registro coritábli oal:ensivo da. Nor.' torittmente,
Deferir/de nos. termos dos pote,
os
cheques
de
emissão
do'
cliente e Seu: património individual, ;renda', sob a forma de credite pes- depoaltante 'faltoso; .dai por diante,
ceves, o requerido' 'nos pro.cessoa,
teste considerados . OS padrões 'empre- soal' concedido , a seu fiteiro e excita, sempre tine' sua conta
nuincrosl
não tiver
gaficlos do toriittPor eeMo garantia.' ,siVe- :critério .e• risco.
ficiente provisão- dÉ lutado.%
"
Caneelamen$o • •d0 aUtOil4aCcia
0) o :Valor do saque- na:atiela,s ,con4— iniciar, linediatarriente:co.
para PO/ozonar
,e), setal .prejniZO, da caracteritação , c1190.es deverá ser tra,nsfericlo,
-bronea, cio "Crédito ' erra Liquidgeitc0''
EM 21 de julho .de 1972
. geral' 'Cies -Chegai" já regulamentar- Mesmo- . dia, para 'uma conta :pgrale- POV vila
mente estabelecida, ao contas de de- la de "ErnPréatitne a Depositantes'', .
jbu[li!ciia
'ê.l rriPréstline g Depositar/Proc. DP. 17941 COPPeretivo
positos submetidas ao tratamento des- .'especificaniente criada, para 'essa fl.- ter" .cieferido-.a,
pessoa, jiiriclioa não' Crédito de Vitória Ltda. -. Vitória.
te Circular Co poderão ser movimen- nalidacte e amparada por contrato , 'de poderá ultrapassar,
(ES)
eventualmehte,
Certificado ,de Aritoripção.
'abertura 'cie- credito preViatnente fir, em mais cie -1,0% ('dez
tadas per Meio dá Cheques'. eSpecials
por edito) : a, ir 30, de 19 de Mineiro , do 1967:
com Características próprias, que ta, Modo,.
dotação
cadastral,
.clecliente:
Tmnsferêrneia de' loealimetiti •
diferenciem cios demais, a critério , de
.0): devera, : e -banco, Por escrito e
IV As . concessoes da espécie' t10','
.
cada
de ,clepcgtanteautr*
linediataariente, :corrianneor o' fato. ,40 verão conter-se,
.
.eirr
:Seu
Conjunto,'
d.) ao. -depositante será, fornecido 'depositante; giga -será cenViclado:
Enr
24
de janeiro de 1973
dentro
da
forM.
Sttinóírla
-às
alida,.
"Cartão, de Idehtificagão",, onde consliquitt4K débito are prazo. ,finprerre- eões arte prioritánaa, posição' ess.à à.
.
'Prol, h p. 302,.72:
,gável de 4 (qu4tro:) . diga úteis,. inclu- ser: . aferida
tavão obrigatoriamente
Dane°. S)ant.,
rbensa,lrnente„'ao
.
ensejo
temo Brasileiro' S A
sive . o da eco-meneia;
São En ul
balances ou- balancete-c
nome do depOsitante e sua assi(ev) — Do São Paulo .carta(i) na decorrer desse' prazO é lacrai- . 'dos
V
Os
"Rinpréstimos
ti
Depositam: natura;
pa,Verite
n°
7,758
3
. de 23 de janeira tia
todo go banco 'cobrar Juros ésta,xas tes" sujeitam-se ao pa:
gainellte d9
1961, -pata o' Rio tlé

,

o
4
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-

citequis .ou vale Póstcd, em favor ao
Tesoureiro do Departamento de lia.0 ex:pedtente das repartiçoes
prensa Nacional . . 'Quesito ao contra,
públicas, destinado ?!. .pubtiCaçãO,,
te de porte dèreo, em: fator 4a, Dc-:será recebido na Seção de ComudEmprõsa
Rega pia Re giOn al
IMPRENSA
NACIONAL
O atendis. às. 1„7. horas
cações atiDE
. AMAz:NTO
DEP
AR
I
sM
:leira de Correios e . 'Telegraf
men ;to .de pithhca pela SeÇa0.
Orestlia
dação 55/rã de 12 às .16 horas
curcirron-csaeAL
fl) No case de porte .aereo :Para
.0s . originats para publlecção,„
BIUTTO PEREIRA
;localidade não serVida -por date inetO,
ALBERTO
demdamente ,autenticados, deverão:.
tdc transporte, a Delegacia Regional •
ser datilografados , diretam ente, em •'
titt :Nrrigs.0:€3
Elitprésa Brasiteira de Oor retos s.
OFiár.E
..g:If.fkVtçe) , pn PUISLIé!AÇ(3Ft5
espaço dois, ela 'papel acetinado ou.
TM-grafas .se Obriga a
•FLORIAN.Q- C.3IJI MARA-ES completar'
ancraantinitado, Medindo 22x33 em- J:_.£3, Da ALMED.CANEiRO
p endarntítham,ertio 00.de.siivadvaa, sem -emencras ou rastera.s';
',UnCadld.o. per .0dt-tas vias, independen,
Oge .dificalltern; ,0 sua oompreenálod
•acrOãcimo nó :PreÇO'.
m
ente
4c.
D14,,T410 QFICIAL
mns :dSvecial :quando contiverem ..ta8) A Delegacia ReglanetT da Em..
'Nies
'PARTE 31'
SEÇÃO I
pr esa Brasrleira . ,Correios. e. !relê.
Serão • admitidas .coplas em, trata;
«ralos em .prasdist reserva-se a dl-preta e indelevel, 4 .c.rité»i0
teaiustar oà seio preços, nó
pablicaçâo dee doe de edtrauetração eicsderitailzsde
e dchriatic,
es.to
r
trep
•
J51•
slevação de. taril as comer,
case
0
epuriamenio
de
imprensa
.
óricinas
clo
Itnpee6IGO
ciais atIreas Mediante izniSo =previa.
.•$.), Os . orig inal s encamtratadoS
itos.-assfuan tês
puha -cedia não serão. ,restitutdoS às
8.1C 4 s
portes
4)) Os :prazos dá assinatura
antiat e sé
(Leão ,sár .temestra/
• .4,) As ,reClanutçOes perlinenteS á.
iniciarão
sempre no primeiro. :dia
42e,
:
cosas
nos
.
.1.nederza retribuida,
más
'OTO.„ciinissize; seran eu-Caminhadas,'
r1.8,51;IVAT.URÁS
2.1 ds%11 sdc:
sO't. li.téeli
12é
4 slot 3'bç','poderá'
:' p orte
Redeek,.. atè
Beçvto.
:0Ser4:tO,
:prazo des . assi,
wtestral .
,dia, -UM) 'subSegitente à.Ô ,bidtO
PAIEVICULtiáf,S.
RAWARTI9I5EiS
p?ajitig .o?i.ct(of:44tt, tfti..9oal,:41p0.9r 4)11,(1;
,plititiectçào,
37 60,
*o .Cr$
.50X10 Sefitestre ..,.._••••• • •
4). As: -aSsOtaturas serão tomadas:. gentevre?.00. iria aened
o lio er$
•
*********
,ffivnoorte :pp? ;v1a. Ano
.
*** **
4020:4 ser solici,
,g.êtea: ,será contratada seParadamente;
,g3;tári0i;
.d.o.
Çxlerzer
„„:tada com antecedU ela de- '90. dias'
•, cOM DeTepacid 44. E;i7Nyré-sa t. ra;Peneimeuto . da tssiigtigN .do pode
, Correios e Telégrafos eir, MO: ..... • o • ra, • •,.. o o o. ••1.20,00
.Ors'• Ano • • • • • • •,..•
sfleira, t'
;aéreo
Veneidos;
Seda
sitsp3nses
Brasília Esta poderá se ' Oloar;regar^
dependentent ente ,de ctOrsikl)re10...
,PQRTE AÉREO
:tanshéM de Snearninkar :a :pedido ..de,
.Neste, -casa ti
Cr$
imsiden. q,
Anual.
1D Para -reeebereM, os . SuplentenI
:
102:90
;2°40
Semestral
Cr$
.
d' ao D 1- n1 -0 De, Mensal , ,.Cr$ 17,00 'I
iessifiente fdirigtr
tos- às edições 40$ ;Órgfittá ,:oficiéti& -vs.
;
411i,d,a de -.aasinattercr o o. pdOeM ente. .do:
• assinicetes deverão'.s011OttiMoe 4/0 ate
NO ME R0
forma do
• ' tater. COrrespendOtte;
¡guina 'de eadk, • da 'assinatura,
.
, it'estnatitres .
1:2): :49' Pedidas
i) meço ,!o mis mero avulso ti..riura na Mima
.egeconslikaçtofs
' SernidOres dever#
6) ..~420-0
A, de •miuoro• Paxd, exemplar .
será acrescido de Cr$ 4;01, te, do ópm , ómorovtotte 4iy stiO,
tssinatura, ' ,que; Serd .acompanhadaO ,preço do exemplar atrasa db de
exps 'anterlores
, de ; .esClarecimentoà .- .q W5fl b 0 à sna. 7,1011i0' adro, e
ano se
Cr$
010
por
401lcacdpi serd:' „feita ,s4ntente

EXPEDIENTE

s-

t..

An.

•.

ao..
de 224,50, ao Operador de Equipa- n9 1.162,, de 22 de bIho dê.' '1950,
„.
sede em , $arr Prandisco, Califórnia
e pêgcona,, mecâaffiéo. oê . Máquinas., silvei 12,0;
fnn. 22 0C janelrõ dè1973
mento
de
Carga'
USA, .ficaricio; eco consequência,
CidioniediO de Oliveira, Matricida;
Baned• Bcon0,., dMactrro :certificacla emitido em favor 13-13, Sebsatgia Pnidentio deSetiaa, :,
proe.„.DP: 942
Matricial a
:inieb,,à. ,Salvador -- • cio Br. Deriald Madion.
0,973;
Beiem("(13.4) s, eartpaten tie 0
NO 23.200' Cbriceder apoSentaclorla: NO 23406 Coricedá aposentados
ri o 1:07147 — Õ l3tretor, por dom. fundainento . roo. arit. 191,, item 1H . 'ria ,com :fundarriento no:art.. 101, itent
de do de . jUulip,. de 1962, para Salva-, 'Proc.
despacho de .31 de Janeiro de 1973,
liam 1, :aliriea "a" da
.(Bft.;).
,itern. /, almea "a ' ,cla Cons- Hl, g art. 102,
deliberou, credenciar o , br, Reland e:art. IO2,
Constituição, da .Republie gi. Federativa.
Proc. ti°' 939-60 O; Diretor, por; :Olratici, C'iOnliciliaclo no Rio ,cle Sanei., titoição da República Feclerativ.a
do
'Brasil,
combinado
(0), tomo represenmnte ,.13,ra.S1.1, combinado coro a Lei no 1.102, rnerO 1.162, de 22 do..etan
despacho . de '29 de janeirb de 1972,,
pilho cia 1950,
4-50, ao Conferente; nível 18,
oo
óglaricp593conóMice
dks. Banque de L41 o- cnine, com :sedei ,de 22 .
Acinimistração; nivel .
-:enterig
9:',Ocifice.
Cern sede em 'Salvador (11,8). ai traria- em. Paris, frança, 'ficando; em .Con, ' António . Pereira da 'Silva, matricula ao
.511va
21-B, Aristades
lerir gila; 'agência 1/Q :01.3aJtil, ÇBA!);, . :Sequência, cancelado 'cerdfin.clo n9-373.
Stavr.0 „SaVçt•
carta- pat ente 'O- emitido eni favor 'cio Er. Ro ger Mar- . NO 22,201 Cónceder aposentadoria matricula rio 475,
toncessiona ri a da
25
de
outubro
de
1,930,•
£iff
undamento
ne
,art.
104
iteni
PORTARIA
NO
20,207',
DE' 19 , pu
MOO:
tirr.
f
:tom
102, item I,. alínea "a" .cla
;Para -Campina 'Grande .(PD),,, cancéFEVEREIRO DE; 197.3,
por
Diret,g,
—
c
dipl
omo
n°
•
. Proc.
1ando, ein,,Conse quên cia
do
.cle'.31 . 0e janeiro :de 1973,;:-.tção rio, Republica, afederativa
9 Superintendente da
I . 1.162,
inera 1-096, de 25 'de •iitubro de 1965.. CleSPrteho , credenciar
a Si. P.amon ' ' Brasil, combinado coni U riOdo forte .cle RO- de Janeirc.i3. no,
irLiae amparava sua dependência, de 011 bérou.
;
14-B,.
. em São ,dc .224-50, .ao IVIestle, nível1.? 2..942, çào
'Poentes
•
Bordas,
:domiciliado
use cias atribluçõeS .onel‘ he conierc
Itaboria rEAl..•
. representante legai: . .Francisw Meleire), matricula ,n
SPY,
corno
Pai*
,f.
o .art. 1i do Decrete 419 . 42.200, de,
. 'Proc. no DF. 12-72 ..- O Diretot,
pance Espariet dê Credito B. A.. ,,. — •.0tanra .Sova, Superintendente.
de lanho de 1960; resolve
portteapa-cstio . cle 30 de jazielr) de ,do.
—..
Conceder
aposeiltado~anila ti- ; : 'N9 á.202..
.. • .- - •
Conceder .apoSentadoria .cem,
-1973' deliberou crecleociar o Sr. Sebr, comsede aio Madri —
. cancelado co;
art., 101a.., Item,
in
alínea,
art. 101, Item; III e, ar=
milton domiciliado "emBao .cando, em consequênci TaVor çió, sè., ria . cem fundaenta,np
damento
V",
certillearlo
enlitida
ema.
III
e
art.
102',
item'
1,
,
le-,
te
Cons102, item.
Pau le tb:P. ), corno representan 2o1./1 ntiOr Dirie Iglesias 'Rivera.
Constituição da -Republilea, 'Federativa r. ti30
tituição da 'República Federativa .do
jOi.! do ,CrOdkér National Hank,
do Brasil, combinado ,com. a Ui
Brasil, 'combinado coto a 'Ui..
mero I.162,..cle '22 . cie julho de 1950; in 1,152, dê
dQ 1950, .aO
ao Encarregado , Ao Turma . cle 'opera- Mestre, uivei' 15, Manoel Francisco 'da .
dores de Carga, nivel 13-A, Ilude- Silva, mal:15'001a rã:
— ogtatro
bramido Augusto de AzeVedo . Falcão, Sanar, Superintendente.
matrícula 1102.115.
—
. 23.203 — Conceder anosontado, o art. 197, ah,
atia
com'
funda.menton
23
197
-.Conceder
aposentadoria
N9
OER, OTtAIVEEATO: IV/W[0*AL
ripa '"C" da Constituição . da RepubliADMINISI,RAÇÂO DO PORTO dom 'fundamento nu art. 101, item
do Brasil t, eonibinade IDE E $ TROAS D.E RODIVOE1Ve :art. 102, item 1, alínea. "a" da Cons- ca Federativa:DeOdto
DO MO DE JANEIRO
a Lei n 9
tituieão. da República; Federativa do com.
DD ' 14 DE FEVERSPRO
1.192,, de 22
Brasil; combinado com a Lei nO 1.192, mero :01.705-61 e Lei no-Pirou-,
DE 1973 ..
útVel
PORTARIAS DE 19 DE FEVEREIRO de 22-0-50; ao Oficial de Administra- de Julho de 1950,, ao ,
16-0, Neison Santos Diáboa, 12-C; 'Niltoci Tavares, rnatridola, MiDiretor-Geral do Departamento
DE 1973
'950,
mem 5;964,
cL 111stradvis de Rodagem
matrícula n9 6.41,
NO 23,204 — Conceder .aposentada-. Naciona'
lhe conO SuperMtendente da Administra- • N 9 26.196 — .Concecier aposentadoria.
iteni Usand'o' das atribuições A,Oe
ria ;COM fonchrinento no art. 101,
ga AI, item NIÈ`...cle RegiçãO do Porto. cio Rio de Janeiro, no com fundamento rib ; art. 101 item
tara
o
arti
. da
1,
aáft.
102,
item
e,
alínea
uso das a,tribuições .que Ine confere o .e.art. 102, itere I, alínea "a" da Cens- Constituição . da Republica 'Federativa mento de ONEP em:Ovado pele Deoreto rj,. 61 423, de. 25 de Março
ort, 69, cio Decreto IV 48.270, cle 4 de : tituição da República Federativa do do Brasa, combi nado com a Lei.
.oresd9omea,alge. 2.0 do Decreto MIjunho : de 1990, resblye:
Brasil, 'combinado coma Lei na 1.162, Mera 1,102. de 22 de julho de 1950;
1
moro
71.f de 7-." de novembro de
'Conferente, nível 18; ,tio ;Conferente, nível Alticles Jur-.
50;
ao.
e
224.
;
.
1
N9 23.196:— Conceder aposentadoria Oscar Francisco de 'Carvalho, matrl4.002."
,rea
Neves;
matriarca
'n.9
tora fundamente aist, 197, alínea;
tuia .no 1.276,
N., 254.•Ékonerar .a pedido c.
Conceder .apesentado
-ec". da, Oonstituiçao da República PC-.
No 23.199 -- Conceder aposentadoria, .N9 26, 205—
ELgenh?..ir A.Heriritaie li//SI
na.art.
101,•51ero.
.derativa do Brasil. combinado com a
1.160.905, perfondaniento. no art. 1:01, item In' ria -com:
Rangel, niatriCOla
Lei ri9 '3.315-67 e Decreto n9 61.725-e coni
art. 102; item . I, alínea '"a" da :tendente ao nadro c1O , Pessbalr.Aesta
e art. 102, item afinca o a" cla, Cons.Republica
e Lei n9; 1.162, de 22-4-50, ao Pedreiro,
Constitiação
do
AattiaitiMa, do cargo ele Direto r 00
tituleão da :República Federativa
„ nivel 10-O, áê;Le Noves Mattos :de OR- Brasil,
1.102, Va tio Brasil, combinado com :a 'bei .
combinado com a
A..102,
. -veira,, niatrictila
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•

instituto de- PesclnieaS RedoViárlaS, l l atribuições lespend0 pele aüpediente
255
•oitaar p , Engenheiro da Vice-Diretoria do Instituto . de PesHomero .1-lenrique• Rpsa, Rangel, ma- quisas Rodovia:rias,
,
1,104.455, pertencente ao
Ofleuia,
^
Quadro 'cle . PeSsealr-depta Autarquia,
-Dto:toda de Pessoal
,P ar a - -Ozarcer o !cargo,- cai Omissão,
4,C,. de -Assesser da DirePOWPARIA N° 249, DE 13 DE
teria de rOperações, ;na forma do
povEREIRo, DE 1973
poste. no , 1$11.1
12, da O Diretor dá Diretoria '
de Pessoal,
=
•Lei 1.711, de 28' . de outubro .de
• •001:11, tt; gr-MI:Jon:a-ó mensal na valor .usando . -cia competência delegada pela'
de, Cr$ 1..0i600 Obúria Mil e doses-, Sr. Diretor-Gerei, através da Portaria n" 668, de 23 de abril de 197)1, pocruáeiro; dã conformidade caiu lüleada
no Dick. io , 'Ofici41 da Ernão,
'o . Decreto:
.64,733, .cle 3'. de julho, de 5 de maio
resolve:
cio 196O;
a,;',;t'alliela de )-ratificaçx.-iea -Aposentar .9e1:971,
o serVidar Gustavo Er,aprovada pelo .Pecireto. 70,503, de 12'
• de, mofo do 1272 1 publicada na Di-4rio nesto Baliu, matricula ri° 1.100.714,
Agregado ao- Quadro de Pessoal desta
.
'cid, 15 de' maio de
Autarquia, com vencimentos, corres.• •
.•
:Egenerar .a pedido O Ge- pondentes ao simbolo 4-E, referente a
natal Engenheira Ivan, da Silvá função gratificada de Chefe da Ofi-,
do ,cargo - de Xiice,-,Diretor
lein.a Regional de Petrópolis, lotado na
instituta de pesduiSas: . Rodoviárias. Administração . Central, na forma do
N."' l '2511 •.,T) ), Designar )4o Engenheiro- disposto na itero 1, da artigo 176, da
.Iran. nomes Paes Leme;
Assessor
.
.Lel, n o P;711, de 28 cl'a outubro de 1952,
nieo, •da 'E-vetaria ;Geral,. matricula :combinado , COM , ,0 item II., do artigo
., _11," .1493,133; pertencente. a& 'Quadro 102, da 'Constituição da República Feda PosSoal, - g esta Autarquia, 'para, derativa. do Brasil, devendo -o constan• sero -pre,juigo-de'SUaS .,FÁULIbu'ig6e:s
te na presente portaria
considera-Pander Pelo -. .cklpedienté ,da Diretoria' de efetivo, a partir de ser
24 de 'outubro
Insuoutp 4-è .-ÈesquiU,s Oodevia-de 1972. — Téc. Adm.. )derattle José
de, aZiveird, Diretor da Diretoria ,de
- N" 258:
DOsina o Engenheiro
.GítlW0o.Antepor de Araújo. Chefe
i?esq,alsas e Nomas poi.,,TAR40', DD 15 DE FM/É:REMO,
DE 1973.
TéenIcas
460.:661, ,Perten-.
..tente io , Qtiaclro ;era Pessoal
.desta
O Diretor da Diretoria de Pessoal,
,Autarquia„parEv, soai prejuis lo de suas insandoda„competencia delegada pêlo
.
•
,

Sr: Diretor-Crera:1, através da Por- inerà 2.179.584, pertencente ao ,Quataria ri.' 608, , de 23 da abril -de 19E1, dro do Pessoal desta Autarquia, Para
~liada, no. Diário da União,: exercer a função grati
ficada, símbolo
de -5 de n:alo de 1971, resolve:
de Cheta da Seção de Serra-lheria e Ferraria,
da Divisão dà
R" 259-- Aposentar 0- servidor Equipamento Radaviário, da Pire- Nelson Silva, matricula n. o 2.179409; toda cie ~Cs.
mio cargo de Auxiliar de Portaria ní•
vel' 7, 'do Quadro . .de Pessoal , desta •
Autarquia, lotado na Administração
Central, na forma do , clispostO „no. q E,DE FEfiROVI.A.RM FEB NAL
item III,§ 2.', do art. 176, combiS. A;
nado com o item 111, do art. 178,.
ambos da Te ri," 1.711, de 28.18,52.
•
69 Uivísâo Central
290 — 1
Dispensar
Engenheiro Tobias Stourdzé Visconti,:
PORTARIA Ff' 3,G, DE 2,a
matricula n. o 1.891, -contratado, do,
JANEIRO DE 1973,
cargo-de confiança de Adjunta AS-.
sessoria. da Programação, da Divisão, O Chefe da '6" piyisão-Ceyftral,
de Planes e. Programas, dá Diretoria com . 'base na artigo 3 0 do Decreto
ao Planejamento,
mero 41.380, de, 30 de setembro- na•
•
•
1951, com a redação alterado, peLo
II — Designar o referida servidor
Decreto n" 43.540, de 10 de abril ;de
para desempenhar o cargo de ',cow-. 1938 e artigo. 1 0, alíneas , a. b d . e .d do
fiança de Assistente do Chefe da pi- Decreto- n". 4'7.-893, da 10 de março
”Isfin de Planos e Programas, da de 1990, ,resolve:
Diretoria de Planejamen -to, :corri a
gratificação mensal no valor- de
Peinitár o Guarda Chave direi 5, Cr$. 838;09 (odOcaritoso trinta e .oito matricula n"
Antonio- Iam
cruzeiros), lo conformidade coai o de Carmino, achnitido $m
1:0
Decrete 6ls..778. de 3 de julho da de 1904, Rnn base no i1,em II do np.'.969 'e a Tabela de ..Gratificações :tipo 207 da .1,e3. n° 1.7-11-52,. sista ter.
aprovada pe l o Decreto . n." 711.503,. de abandonado o carga,
12 de maio 4e 1972, publicada - no
Referência Portaria n5 '121--2AI-79
Ofiddi. de 15.5.72.
lotado na IR,T42. • —
1\T.' 201 — Designai' o servidor
Costa
•pligel, Vieira ,ar Silva, matrícula ná- são-Central•

„
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Art.
Nas Oper00e0 do v án.4ãe
fiiO.c())ek.r4;er
que s€, gyfero 'a presente Port-g ria, :davo,49.,0:-Ki,obeerymdes
dispos-kçriea cóptidas nae 1.eat.IIU 'ç.'çies do - corforki peptizie24tOO
réxiàs.d,tçrto da produto, e 40. a o±idi'çBes de pagameirt
9Stabálód'
:dee Â)0,1:5; Pk1. n\90
-

_

DOCUMENTO ILEGÍVEL

CoWtreton dó Venda. eelóara de a 1101ã 'Co
rià4esao 060.4onadex.e, de nitasast40 4.t Mad eira- ('COEM)
ça-4ás.x3À-tt 9à;tetkida4' o 10k0S• os ,demais tárMcs e Cond4O.e.S
Vd4e
de acordo 9oss- Regulamento Wo3AI 2ra-sx.eiro de Ciassi£loa.
e ae- 'candiOies.expt,éása le,;, ...114. _Lista . de Peçoa da 08E204
is cartas de. On()51os doeumentelrie. ír,-±
ves-g5.-5.A; laUtras às nxpdrikn g es ao que trata esta Porta,
;ri a ] 4oP&eó044ignart
a) õ ''Lõz integral ] PM] da partida de mado..kra]
calculada com bate nos. preços ajustedos dm,
^ US$ , oix- a , eduivblont de outra moé;da conver.?
por, metro at'it"-ica,, acrescido do Ouo:tO
44 omoalosem, dos emolumentos consulares- 0
-tsdism i'orsattset,4.4o.iona.à.e giae de/ubere/tu
quando. se :t.ratar . de. Vend^s a ITUJe-zoi al4à deà
ad4:cionaa-e.a eüe--ser.rete9 a ai i, inoa anterJor]
rn-z4à a impertáincia »ecessaria à cobertura deo
desposas é juros. 1)421c4xión.;:
ÕY
0=~4. "'Qual'idade- e enfevào ,classiPiea.,
çÃo oficial do 8rasil. ssoscificaçeS .00
4a,des-do .0.atóina. , pático doe
.dy AO C•rdo
'doe PcgC.,:ig:aoão,
!.4, Para ' ,os. negO*Oios ajústadaS: ate.3l-4.2-.sn
èxj2órtao- de p urtidas, aotist:4toidoo exekusivamen
peo,ã,
imperiais ou do lotes *listas *(,bitolas
.40't•riCas),, devendor sotretantc, a medi.
, •§01. • Oainagcni,i,..e: faturamente tortm. Éealizadot pelas cUmensOes
-eieti:Vamente embarcadas,, isto
faturadas .Separadamente bita
1141:ripes,.
. iaa -rak,ili a baNae •,9
13. ai" tii• de 14.', do janeiro de .193. 'deve
r'o•ae;nartas -do ,creditoà• 4,-- -,umenta' rica.¡, irrevogáveis, .Coiisi£
:rjag,

.096-0,nto gu'ustvla:

01,3m, lugar das•,•medidaár especificadaS eltt
'unidades aa sistema tiet.rico 4ecimai. (S• vendado
, : nefe oder'ac fornecer medidas imporiais¡ £atura
:0n:treta-ta o, • cáfila m4tracas.
para a madeira: de pinho ser
pado deatinada . à expoitaóào,, os preços n14..nimpepor motro 0111.35..
rne pesietos, na Portaria. ng',:).12.8-DC:„
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0 510; óeS-U0 g-raInimo :de 60% de 25 ecu ,I.Exr"Or'a
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gani professores de disciplinas afins, mente o •Coriselloo de duradorea.
dAPITZLO 111
Parágrafo-Unico:, O Cursa .de
para tarefas -de crismo pesquisa.
Art. 37.. O, 'Corpe Discente Poderá
cias - terá. a ,durçãO total de 2..436 Mobas
Transforánc!t4
Art, 27. Os docentes senta ctistri, rgainiaro
ratkatividades, integralizadaa em ) noDiretório- e- lientros-i•
,buidos
palas
seguintes
classe:3
e
lotaÉstuci e elaborar .as Seus RegimenminiMo, -deis ,alaoS o melo e )10 Alai- Art„ 18... A _Faculdade pede conce- dos nos respectivos
Departamentos
5d".10, cinca:anos::
.
na c-enformidade deste,. .e sob-,
-der .e receber transferénelas.
ato 'cie) Diretor, ouvido :o Cense.. tos,
,Art-.. 11, O -Ourai' 'clè Pedagogia terá. § 1° As transferências serão tece- u„por
Depaxtumenta,l;
metê-les apro:vação ,Conselho-.
os -seguintes 'currículo -pleno
Departamen
tai
hidas O-.concedidas dentro da eipoca
co Professor Titilior;
:do. as disciplinas do --CUrriellia 11111.1W10 prevista pelo calendário escolar.
Art. 20. O Diretório- Acaclétnicadat- .
.6)
Professor
Adjaat-o:
.Ô011-ipleállental
i CS': •
otp5logia2"-A clualq.uer teinpo poderao. ser
verá prestar contas -de sua goahrti,
Protessor As.ustente,
-1
iAecebiclas ou expedidas transferências
financeira anualmente, ao -Conselho
`GaradJ'
§ -Serão admitidos .auxmarea de Departamento:1.
— Soc.io1o,Ie da firduce,ção;
nos •casos expressam-cinte previstos. ensina
para inciação nas atividades
—. Psieólogia •Cla .1.11ductteaci•;.
Dor
Art. 39. Constituem 'direitos -e de,
§ 3° Ao .aluno translartoo 1,70aff.l'á de :ensino e pesquisas em caráter pro, veres dó -Corna Discente:
niSteria 'da4..i:MaÇao;
..
•5: -- Didática-5:
;aSá ,w4gicla • adaptação de estudo a 1)D5'i°23.:1°°.(:) conti. iato 'de Auxiliar -da Em
•
— fazer-se -representar junto -ate
'6 ---: Fliosofia, daÉducacão-; critério, de Con,:,-elho- Departanientol, sino-sera
por dois (21, anos 'podendo,: . (Orgáos Colegiadas. -da l ea,ctildacie e
Esitnitura -e PhlicionameM:p do ouvido .o. Departa,mento..
-Comissões
previstas •neste Regimentó,,
. 141;18111e tio "I: -Gratt;',
sem recebida:
§ 40 Só transferência ser renovado,
2- — Participar ..ele todos os .traba-;•
Estrtitura
Ftincionamento cio, quancto houver vaga, salvo , TIO cato Art. 28. Os contratos ole trabalho lhcis escolfues e -extra--escolares. -pio, .
ris
Éma
do,
transferênica -compulsória.
20-Grau;
P0015 admissao de pessoal: :docente a movidos- nela . Fadulclade, visando o:
-pri peipios e. Métodos
Faculdade, especificarão sua duração aperfeiçoe,mern ta cultural -OuAdiniCAP:MILa ,s1/
.•
itilatreiAo.-Oscolar;
e regime do trabalhe, as respectivas Mai e a stia-"integ,raçãe,
--.- Éstalatica A .pláada
Écltlea,--,
atividades •cle ensino, p .:)setursa O aSSIS= Ins.tituição, .
, Dos Trabalhos EsyffilaTas
• • ,,Ofto;' •
Art. 19.. Os trabalhos escolares In. lenda e a remtmeracao do- contrato
junto a-os- OrglieS -cia.
-- Metodologia de Ensino- de
chilrão todas as atividades .cousuiera. sem prejuízo -do .qualsquer -outras COM Faculdade; a dl:Feito -de petição;
.clas,adequactas pela Departamento
.4 — Aplicar-Se, com- MaXima
12
Etisitie,
Illsoola
Art, 26. Soma Obrigatória a fila. gemia,
na aperf
•eiçoamento,,Cir 'éFstá g a).;
-••
• wieniate. V
'jrj,
'quência de professores .e- alunos, bom sina.
Biologia -Aplicada à Éclucação;
-"COMO, a eX- 1.10 -O• linOgral -dos progta14 t .--- Principies . e 1171êterlos cie OrieriDo Ren-clonendo Escolar
5
-Cumprir os. dispOsitivps
mas cie ensino..
,baeãO
Art, 20-,
-Pacailcatile adotará
, • 15' ,-;=..Orientaç3xi Vocacional
Art. 30.. dera pauswet da sanção mentais no eme respeita -ãorgatitza,:,
sistema:
dó
Cireditos
.para
avaliação
-ato
didática
e. ,esp:ediab¡/,-ente,
.
:1
;prevista na lei trabarnista ou 'lei' és.16
Medidas' 'Éditeacionajá;:
rencitmento..escelar, ievande .em cor pec.ifica,, o professor qhe,. sem motiva .quencia, 0 1.3servando
regi-ma417- --=-Obinp
. leinentoS.• de Matemática- ta a participÉtçãO atpu do . aluna
-acoito, tome . justo- 2013. Departamen- plinar..
seuaproveitamento
oni.
trabalhes
Paragratér tinee. A titulação total
to, deixar de cumprir tarem a .sep
•— Coninareeer •rettnifieS.. -dos
do'cinalquer daaM pdaliclacles -da ,Cttr, , estágios..
cargo eu norarto. de tra, iallie -que 'órgãos
da Direção -da Faculdade, emto de tPetitigagia adotada
,Faeol, Parágrafo Unice_ -O. catálogo, .devi -esteja Obrigada.
-,
de
-tenha
,, presentaeão, - e , as deSaprovado pelo Conselho.
dado -será de 2',..0nA
0,hô,Di.,,qoac,s
,,
§, A- reincidência nas talha 'pra- Orgãos .de- v,
e, 'da-MontoPesquisa
,31 asse que esteia
. Ifitegr4=4-2adaS
e
..1t-wl,cutisao.,.
:e
edivistas
neste
artigo
importa
em
mor',
ÉCPS
7 — Oontribisir
esteia de...$nk •
anos o niOiO,;e no nifix.nna-sete anos, tada anualmente, 111Xiitá -(is grau .Vo. bastante- para lboensit ou onCrie-ação, pa:rt .0 prestigie seinpre creS,
•.44., 10. Sega obriga,toria :a prática atribuídos a- -cada tipo -de atividade ração, -caracterizando-se .00ybo.
-cento
cla
Par-rife:rade:.
:deveptiO,. peia inenas,. 3(1"á Count dono. :cie- emprego
-de Educação' fiaica.
cairga,
40. - representação: discente
por " cento) dosmesm. os corresponde
§• 2° Será -obrigatória a presença -do -prevista
A2t. 13'4.; ,06. '01rOostdi. OratlufiC„-ão: nem
.Red.iniente será, •csoa!
a
atividade'
s
.práticas
executada
Docente ás manioes dos ôrgans Crie', (tecla em-neste
em Éatraa e Geografia admitirão :o :pelos
• :, opPecialmente •
ÉaChareladate - a d...deenedatilfa,
glacies É que pertença, desde -que con- .000vocaciaAssernbleia
para
fira, p e10 . Direto r '
Art.,
21.•
A
Verificação
de,
repdt• Parágrafe Unlea, O aluno que : optar
vocado, na forma :Teste Regimento,.
mento.
Faculdade...
escolar
-será
feita
através:
peia DaCtiarelacla -cernjolemeritara, ai .elementos que -compoovám .assidui .caracterizando como, falta pilnivet
' horas. prev-ista Para a,S.
5 1.0 A' rom;osetitação cliSeente ètn
auSênela, injustificada á critério -cio
elticiencia nos estudos, umbu 'Colegin
•
epa . arneatn deÁtera
.Drt
Pedagogidas em s 1 udoe e ativiCla,dom dade
do. dere potente.
.ehminatorios-.
. tr_diCadas. pela Departamento e apra:
§ 3" ,A aplicaçáo -do .disposto. -neste. .19‘ niatrictCade ent, disciplina .que
Art: 22. gabará .aprovay-to liii djsel artigo o seus -paragrailoS ter .se,á
mtegre
'fflcclas• pelo Opnsellio Departamentai.
Fe f'élido Departamento..
piihR,•.p, afilho .que., Obtiver :nédio, se- diante it representação dtr instituição; § 2.0 -Não poderá ser eseellgclo, para1,11 •
~Uai igual ou sopas mi á sete '('7;0) ,.ou qualeMer Interessado -0 sa-esta for O rePresercta4ão
freqUênela, Mínima do 15% -Vsetenta •considerada objeto .'cle delibergeft'o;
„bo, Reain2,&;ztõ ,sscoM
al aluno repetente; dependente,-,
0-.4)0: por 'cento) . na mesmo,
:professor fleará deScle Joga afastacle- q.ue naja, trancado' matrícula;
,ontufgolo:
restara exame , final:, -na'dis- das suas inioções.
•
aihne cl.tte não, tenha 'treql-iê nelet .cipliiiia;
e
aluno
.que
tiVer'
média.
seigual ou sd p erier a oitenta, por'eentà
Do- 00074104O'
Vèstibulaf•
Art.
31,
Pffra
eoritratação
..de
A-o-.
.
14. O apo escolar censrato. de, -mestra'!- igual PM superior a três -(3:0) Xiliar de Si.110, exiglr-se,à o diploma ,t0.%)- das atilas o trabalhos 'pra,
inferi:1:n' a :sete. ,(7j6) . (0, ¡frequência -de gradu
,±10 . lOiráfi"fg1,,conto:
'
oitenta dias leti arriiiiirea
na discipline ou (Mi dia. vistos.;
da 15% 1,Setenta -e cinco- por .ciplinação'
,aluno que, n iião, oatejs, icolociacto
*es, 44.e) 6e e91.'n,Phtarido ,o01110 tais posto)-,.
afim .
devende :Obter -média cinco
,acipél,as reserVades a proVfjs e
eram
'os
pritheiros dois terços -(2/3), •
Ari), 32.. A 'contrataçka de profes, do sua classe,
:{5:1))' coin a -nota .clo, exames para. fins
ou- turma;'.
•
sor
assistente
fa'Nse-,a,
com
:observam.doapravação.
.0 ano será clivi:clicla (.,:,11'1 , crois
afpn0: ;pie haja safrida punição
dos -seguin(es requisites:
seineahres letivos de : acordo: toni § 2' Repetirá: -o estado- na discipli- elaei.).
ser portador de niVel superior no p revista -neste liegitnenta.
'
o mie to.r2,annairnettié fixada no Ca- na,.e -aluno -que obtiver média 'temes, setor correspondente.
p
'1.!epresentante....eliscenté Aue,
ao 'estudo';,
trai inferior .a três .(3,0),, ou frequen,
lendário [Escalar.
.
87 , Ser póssu•Icler , cle curso. da :espeq.uft lqueO tempo, não satistaçw
5 2°- Mein doS. periodoa jS 'reteridos cia inferfor- a 75% '(-setenta a Cinco cialização
oh .aperreiçoamenta, owas- exigências . previstas neste adigo,.
-por Center, ou . média .inferier cMco.
..!‘..:Eactildacle organizará -outros
tituindo
ilittiles
preferenciais
P,
perderei
o rnanclat-a.
.5;0)no,
.ex.anie
lutei intensiva e de . ilec:i.11ieração. •
nia cie- Mestrado e estágio probatório
Art. 41. A representacite "t0O
•
.§3 O Calendário. Éséolar,. 'entre
.0oriTtli..0
come
gttes.'coiegiados
emule;
.de
;(1).
OutiteS eleinentbS,,mat caDa a Intelo
e)
ter
aprovado
pela
oente,..
adve
naCerigyeÉacão,.
onde
-,terithip das aulas ..
Oes G.Mus e Diploon..as
.
de einieds,
red
.segundo triterto• 'rpepb.,
Apt,'. IS.. A ,actriiisske aiS •conlostu Art.' 23', O- Diretor coVil ierirá os dl- 513
aprovado :Peio Conselho
Art. 42. • Constitoirk -falta- grava.
Departa-grattuaçã.o 4160,50,4 atraves -de cori- plomas
de
13acilarel
n
mental;
Por Parte da .Por pe, -discente,. hiclivi--t
, _curso vestibular em qtie -<is 'candida,: 'q uem-haja 'Concluídoè 1.1,1ciertemeta.
9
dual
ou.coletiVareenbe:
euroo corres— Airt, 4 contratação Pro,
-test inSerItos Serão. .clasSificacles pela,
, orefem: ,decreseetite da notas, obedeci; pendente.
cif) Desrespeito ao, D iretor -oir a
fessor
Adjiinto
.
recaíra
-em
professores
Art. 24. Será eXpedidO .certifieados,
qualeaer . in g-ropiy o. :d.e . 04:Atio Docente;
.do Q i'lerO , de vagas oferecido,
aos . que concluírem os. hstudos. com , assistentes observado -o critério aclo, Técnico eu A:clininistrativol
Parágriife. Unica. As Vagas. inicids: apreVeitaniento
tiVlo
-pela
Conliwãe:
de
Credenciais,
.
. -ft)• :Ofensa. física. ou: ato lealyo
astaõ asom distr.ihdicias: fAc ericialju- -02. diseiplinas;
aproVaciii: pelo -Conselho Departcv- 'honra.
pu 'cio 'boa Una dó prolesspre$,,
ret em Letras — 150'; LiCetieiatura -eirr
B) cursos de especialização, ftpd- mental:. •
--Ceogratia _
a(unes. ou froincionárips • do esta-te
- 166; : f.liceliciatura ern feiçoalfiehtO
.
o
'extensão,
pOdaÉ.:tog'ia
AO. -34... Si. contratação de. Prefesv cimento;
150; f:/icen ,Ciatilra
Ciéneias
() daiiiiti
-sor Titular recairá ern docente que
cação de material. do patr.it,
TIVát0
-grau — 1130Art. 1:6.. i? , COnethiso. Vestibular
preencha os segnintes. reqUisitos:
inerila -dá Faculdade ) casa .,•rri , ..uti
(p
Dos Co7intnicladê Escolar
-4) ter, lio ininiroo;. três (3) anos .alégi da :pena disciplinas,
. abrangera os •ecifillochtentps goinuns
• ás Várias modalidades de' lormat;ão,
de experiênria de 1-flagrai:Mo' stip-e, io de, à inclepização , do dane On
eApiwuLo
de ensino, clo•2"gr4tt, sem tiltrapassar
riost;
tal:P eão :da celsa alanificada„
Da Constitaigão
aq uele,glictu de ofniMlexidade.
0)' at;e de linpFobidade, indieisp)ipa
as co ntliflbeS Para Or(%.'
,Part'grafo unico O Otonctirso Ves- Apt. 25; A comunidade :escolar é :0) prencher
insubordlria:gão:,
Adjunto;
.e.beclecericio.
os
brite^
f
u
gir
tibular - será; disciplinado por Resolu- censtituicla pelos Corpos Docentes. rios traçados pela Çonnssão de 'Cre,
Ari. 43.. O nie.inb F
. e do 'Corpoou): p .-rovaclit pela -Conselho de &UI- Discentes e Técnico-Adtriinistrativio, denotais, .e ap
conta que incorrer 'numa claà faltas:
to, PedquiSa
e.:'Rttensão,
os quais se -diversificam mn suas Mal- Departainental,rovados pele Conselho: Mencionadas
_
no :.artiigo, anterior es,-,
•
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extinto, antes do termine,
PC- de Curadores, da Faculdade, fixando do dos respectivos reistros de toda siderado
tara sUieito a tuna das
a vida acadêmica da Faculdade, e terá seguintes casos:
nas, sem IITC;117320 das sançoes pre- a pautei -da essoes, propondo e .en- as suas atribuições fixadas por Pora) Morte;
'eaminhandO assuntos que devam ser
- viata na legislaÇão penal;
-b)- Renuncia;
taria do Diretor.
'apreciados por esses ,ÓreãOS,'
c) Invalidez.;
•
a) Aclvtitênciá,;
5 - Daz:•. -posse ao -Vice-Diretor:
CAPÍTULO' ‘11
ti) Ausência, a trés (3) reuniiie coa- .
Ti) Pepreensão;
Superintender todos os sers.ectitivas ou a 5 -(-cinco) 5Mcrea1adè.s.,
Da Coordenadoria de Assuntos
e) Suspensão;
viços -de Diretoria.
dentro de uni ano;
Administralivos
d) Expulsão.
-- Estabelecer e fazer cessai ás
e) procedimento incompativç:n? com
'n",as
e
de
emprego,
de
relações
juP"..
Parágra,to unico. isr penas referi- pessoal Dociente, Técnico e Adinims- .Art. '58. A Coordena-daria de Assun- a dignidade das. funções.
tos
Administrativos
é
o
órgão
encar:Os no itens "a" e :*"' são da comu..,... .tvaiv- da PenelaçãO Faculdade,. ouc/se:irmo x
regado dos serviços .administratives
tência do Diretor; a suspens.',o e a _xa os- Conselhos conformes as nor- ¡Faculdade o terá suas atribuições re-.
pulsá. ° dependem do Conselho Depar- vid
Da rongregação
mas
estabelecidos
por
este
Regimento
miadas por Porta-ria -cio- -Diretor.
tamental.
. pelo nsta:buto:
Art. 05. A Congregação dá Vf-culenrirulo vart
líTUT-0
8-- EXer ,,er o poder disciplinar.
dada reunir-se-á, sob a Presidi:ncia
Das -Comissões -e Assessorias •
Admi 1.t.aeCio
9 - Onmprii: -e fazer ,curnprir as
Art. 59, Funcionarão junto à Di- Diretor, com os seguintes membros indecisões dos Conselhos da Entidade. etoria Comissões e Assessorias- Técr teg:rantes:
Crodrin_o
10- - Stibrneter-se -a proposta -or- nicas Para a análise de problemas ou
ProtessoreS 'Molares;
çamentária co Conselho de cura- para áreas específicas, ficando criaDos Orolos da 4tiministraçdo
b) Professores Adjuntos;
.
Ai.t. 44. A Adrinnistração daFa,c) Professores Assistentes;
-dás aS seguintes:
uldae'e será feita pelos seguintes
- Ordenar o empenho das verd) -Um representante dos auxiliares
'Comissão de Credenciais;
:lias e respectivas requisições de pa- -a)
b) Cornissão de Seleção -de Alunos; de Ensino:,
Dire- gamento-.
c5rg13o deExecuçãf.
c). Comissão . cle Assistência ao Es1-2 -= Conferir graus Universitários: tudante.;
forrenV clortt;:rntils40 discentes
-eleitosAeria;
da
repreDeliberativos:
13
Convocar
.a
eleição
ri)- Assessoria Técnica Jiarldica;
§ 1° A Congregaçãço ,se' reunirá or.,
1,X -4:- Órgãos
sentação _discente junto aos -órgãos
1.:Qonsa1h Departamental;
-e) Assessoria 'Técnica Económico- dinariamente per ocasião da Colação
Colegia•der
.2, riDepartanientos;
de Grau -e abertura dos trabalhos !aFinanceira.
14 - Firmar _convênios, oilvidos .os Art. 60:. -As Coniissões -criadas terão tivos;
' 3. Conselho de Ensino, Pesquisa e
COnselhoa
competentes,
§ 2" A Congregação se reunirá, ex.,
,311x.tenaãO "
seguinte constitnição,:
15 - X.sr,ituir -Comissões, perma- a.-a)
4. Oongregação.
de- Credenciais: -três (2)- mem- traordinoriamente por cenvo.caçãe
,Órg'ão Cie Fiscanação Eco- nentes. da temporárias. para estudar -broa, designadoe- pelo Diretor;
Diretor en Por requerimento -de Mn'
klco-Ilnaoceira: Conselho de problemas 'específicos e designar Lis- -O) de Seleção de Alunos -cinco- -(5) terço 1/3 cie seus Membrds.
sesSOTCS no.,..á o desempenho dos ta- membros efetivos .e -dois -(cleis), :suplencAort.Q0,1616h.e„. -C:ndlpwetel,ãolix,Csoosngirpetgearc4ios..,
,tlimadords.
reÉgs -espeCiaia,
imeírrn.0
designados pelo- Conselho Depor- Apresentar relatório e pies, tes,
tos
contra os atos peilagógices -e dietata-Mental;
DO Dir-etpria
ter -cont.a-, co Tribunal de Centos
c) de Assistência -ao Estudante: CM, '-ticos do . Direter a , do ,Conselho Dedo
Estado.
do
'primeiro
trimestre
-de
-Art, 45, A. DirelOria mie suprinco (-5) membros, dos -quais três -(3) ,parliamerital:kende todas as atividades da Farol- cada anc);'
pertencentes ao Corpo Docente -e -dois- b) 'eaborar a 'Hata SenttiPla, para '4
Praticar
atos,
em
circunstânpelo
Direkv,
-(2)
pertçncentes. ao- Corpo Discente, nomeação do- Diretor e Viee-Diretor;
4
,ç)' elaborar as liatae triplicês para
Parágrafo Unice, .São órgies da cias especiais, ad referencluM dos -ór- (leal:me-dos pelo Diretor,
gãos -competentes.
designação -de-Conselho de Curado,
Dir et:o ri a :
§ 1. 0 -Os membros da -ComissãO,de ares;
78
---Enviar
às
autoridades
compe--- Vice-7?Iretoria.
Credenciais
_ terão -mandato de um, al
tentes, para. os, devidos fins, anual- ano, vedada a recondução para perio,
cl) propor modificação rio Regi
,
-Secretaria Geral.
tório das atividades da do subseqãente,' "cabendo-lhe analisar mento.
•
Coordenadoria de Assuntos mente, a rela
'CAPITULO
Faculdade
os problemas relativos à Sele- Presidir qualquer reunião dos todos
XV - Coordenádoria de Assuntos
ção capacitação -O prornoção do pesDo ConselhO Department'
Orgãoa
Coleglados
a
que
compareça.
,
• AdininistratIves.
20 --, Propor -os valores de anuída- soal decente.
-67. -(5 COnselho Departa.men4
COMi8.560É.
V
§ 2° Os membros da CorniSsão de tal,Art.
-de,. taxaS, Contribuições.
órgãoConsOltive
DellberatiVOi
Assessorias,
,
, 21 Aprovar anualmente o- nu-me- Seleção de Alunos terão mandato da destinado à, Cocircienage .das atiVida311.
ro de empregados. em -cada categoria dois anos, podendo ser reconduzidos,.
des
cliclatico-peciagógicos'cla
Faculdade -e nível, -é fixar valores de remo:Uive; cabendo-lhe decidir .sobre à admissão tem a seguinte constituição: Diretor,
tO Diretor
CIO
Corpo
Discente,
cempetindo-lhe
en-.
ção para todos .os empregados dg EnChefes de Departamenta
dar à Diretoria a -relação ofiCial: dos eVice-Diretor,
-46. -O- Diretor Co ,e-gonte exe- tidade.
.
mais a representação- OIÈCOt:8,:
Faculdade.
22- instituir prêmios pecunários. candidates classificados e o relatório forma do ártig,O
atitive.
-,•-• • Art.. 47. O Diretor, brasileiro, no- Elaborar o Reaula-mento -dos final, assim como -elaborar normas Parágrafo nmeo, Õ.
Meado pelo -Governador do Estado, Empregados -da Fundação Faculdade, para a realização do ConeurSo : Vesti- partainental.se
ice-uma miando,,,eon=
.
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• demais programas assistenciais.
. materiais e hurnanos,
Cio . 72 , horas.. pela aCeitação ou hão.- tantes no .artigo anterior,
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l viços serão preStados lis.
de
CAPITULO , LV
IV = Piaçalliar etirriportairioi,.
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Art.,. 43. U, Diretor .será substituído,
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pelo Diretor da, Faculdade,
ingresso de eargildstos aos eiusos
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tigo 49.
,fiscalização da Fundação Faculdade e) opinar sobre convênios oein
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5) possibilidade cio funcionamento lhe
-e.strutwt uniAtersi- prevista no § 1.° do art. -72.
confere os artS.. 27 e 29, letra "e".,
fraÇãO
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á
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11-1—
definir
e
rerAlamehtor
os
caráter
pedagógico,
cultural
e
cienti--Nótire._?;a
Montenegro, Professor Titunas dos Cursos mantidos peia ra,cursos de especialização, aperfeiçoa- fico,. destinadas a contribuir posa -o- lar, DOSE, do Qi.ladire Coice de ' Pescuidado:
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81:°03B
5."b°sa *da Si-; Inai.*.
;d5,, pró-se,;,-.itoria. vara Assuo- ver sidaextiOta pelo Decreto n 9 71.706, '10.844,
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, biero . 1.127,596; na :carga
. ,.....
Proles
'
;4 '
,pecnc10;
a ,00rlw:.,. de 22 de ia/len:ode
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.siS-li crateriata, riiVel-8,-do 'Quadre toice -corá o disposto n a.alinea, f`-e"; e mero- 19.787, 'Oficia-1a de - Adipinistea- Agenda cm Nilopcilis;- 14° - 5.431, de 23- .:
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_PelacAo- INPS n 9 27, de 1973 ' de -Custos, -na COntadoria demi). ces- sendo-se, -entretanto, -de considera
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PORTARIAS
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2.115; de £Oiinistéi'io da- 'Fazenda, conforme das- •
139 49 de 3. de- noveinbro- de 1971
139 1...59, de -6- de- fevereiro- de 197 3
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matricula 22.723; da &inça( 13a, matricula, 11.389, ,Oficial de Ad:Mero 2.5491 ,de 4 de -(14zetibre, 'dê 1972 1912, publicada rió , SS-15e, de .21: la ,ja.
miinstiação, nivel' 12-A.
'
número 2.199,, simbolo
- Apostila tendo , em Vista p (PO .rieire. - de 1972 que •aplicpo a penalide de ,gratificada
cora atribuiçõee
Aoxiliar-técnico
COORDENAÇÃO
rESSEAL,
coijsta ,Clo '.:Procea.S.0 aNIPS-SRGB
ide :demissão ao Medico, niMQ). 21, Wal- da Aeseesoria Ide Planejainentp,, co
,'$EPR:
?Moro. 232 960 70 a 14,0w:rifo Peitaria; derriar Henrique- Rauecti, númerovirtude de. ter :a mesma ,entrado: eu
figa ,apostilada a fim AO retificai: ;paaa: :25.2e2 e 35. :/9Z lotado, na ,Agência
139
410,
de
29
.de
janeiro, de 1912
licença
para
trato
,cle
interesse
:parti
,32.',042, a ~leda da .ég-servidera favinopolis..da Superintendência Re. aliar; conformo 'clespaoho . publicado
-Concede aposentadoria, por teimo
POO:,0ái,poita Jefferson de
gional no EStadoedeMinas 'Gerais ; nom no BSL/ES-25.-73:.
de- serviço . .a Petronilet JOSé. dos :Saíre
aillerá nos ar'biats- 1:95, inciap VI e 207,,
tos, matricula -2,713; Motorista, ide
' IOORDUNAÇAO DR ÉE$S(1211.4
:SUÉEWNWENDENCIA RE(41ENA14
'Mesa X, -arribpS .da Lei ri 1.711,:gte
D-2N MEIO.
GENNAISARA
gç- outubro de 1952; ,139 '5„722). de 29 de
véI -.D ë'OrPriDOèties:
gèr,v10),
14° 79 de 20 de janeiro, .04973. — janeiro de 1973 Aplica a pena de de, • N9 12.472, de "1 9' da
-fevereiro de
Torna sem -efeito ,a; portaria R,MAG..' unissao a Oliclala da AchinniStração, • 1913PROMRAbORIA-OERAL
" iepensa, a pedido, a -contar
131;.10; publicada rio piei t), 'Oficiai da uivei 12„ Angelina-Dutra dê Oliveira, do 19._— D
de fevereiro de 1973, Elza RiZZ.0:Driião-no 2,,71,,e-130 ...DS-42,74; que, cone
139 1.. 242, de -7-9 de fevereiro-de 1972.
latada Sup,erinteridênCia cie Castre Nascimeat
e, in atriCula
Ekonerae á pedido, a contar ,clo- 31
cedeu .aposentadoria a COnceiçâo de' Regional no Esta:dedo Riocte j'aneiro, : 36.O09.
função- gratifieacia de En- de janeiro
de 19173., -Maria. 4our.
'Maria POMO de „Araujo, COSta ma- enflinclarnerito_ijoart. 207-, inciso- II, carregado Turma de Protocolo -e
ales
Costa, , matridolci 7,955, do carga
:Incida ,i1,9 22.,..54,.. Redatora, nivei 21. cia Lei 'Ag' 1.t 7-lfla de 22 de outubro.
Arquivo (I/ embolo -1O-;F;.ria A-ESG;
comissão
márt ero-'01.145;,- siMbólo
19521- Na 5,183,. do 3-1 -de janeiro -de 1:913: • 139 12,478, de 1 9 dê fevereiro. de 1973com atribuições de ,Secretaria do Se¡Afkloe.- Retifica. a PTC SP 5,422) de 5 dê', — Exonera. a pedido, contar de 19
,,Precuraclee.
deral,
razão -de sua
..ÇoNtumm.DA0E .clezenbro dê 197,2, publicada, no ......., de fevereiro de 191731 1 -,-ROO Roy
.p pi(000) ,A
SPL,
,EIS/DE n 243, na parte referente .a Mereira. ~ cura 4,449,, do cargo- enia aposentacloria, conforine pT
1.556
de
1913,
publicada
rio -13StIDS'
vigência; do 'aces,sP para o -pargo cie Au.. corno aso de Diretor -da Divisão de Ar1,1"0 - -681;4. de 12 .tle janeiro de 19.73' -- xiljar de , Portaria, do :Oecteiro de Pes- :recadação e .FisealizaçãO einnleo, número 22,12; N9 1,242,. de- fea
Deeigna; Maria 'Thereza de ÉCliveita soal do ex-lApe,. relativo as sevicie- .10- 4-0; Heitor Santos -doeria Leal; vereiro, do 1973- — PiSpenaa, Irene
,Sellee, -matricida n9 11.947, para exer- .res abaixo' . discrininiedes para 21 ; '.inataietile 3,339; ,ciá ,cargo- emcomia. Lourenço domes Nogueiras Matricula
cei a função grit_tilicacla n" '92.402,
niarçOde. 1967 anão. 31 -de :setembro -de são de Chefe da DiviSão de Arrecada- .16.388, da funcão gratificad'a anbriero
simbolosa.E, com, .abribUições de Atorie, .109171, tomo .consteue Doa Mexia Urna, -0o -(0), embalo .5-0; Afonso, da- Silva 9..207, eimbPlo 9 35 cana ,abribilições de
liar.Tecnico no Gabinete do Diretor , a" 46-..126, lptaçao 1,1-0011;; Maria de Guiniara gs, Matricula 9.295,. do coage -Seeretária, dá . Assessor --Chefe da,
tia-Contabilidade -e Auditoria cessan- , Lptuldes cGainiarkes
47,620; lo- -em Comis,sao . de -O-Sele dá -Serviço de O.Onsultoriá, ,em face de sua designação para respondei' Per /outro car.
do em a conSequéricia,
eleitos de para: :lação 139.-1190 . ; klizabeth .Naecirrieraoda jarreeedaçao e Fiscalização (F).,, sino- -e
cla. 33TS-IDCKI12e72, ~doada FIO) 'Conceicãk
45“ 412; lotação 51-9U0 e bolo ,cono atribuições de Respon- go.
13S--DS'ãj: = 72'4,N 01, de 16 de jamei.
Fagundes ,dos :Santos, número, saVel pelo- ,Grupo de Arrecadação; SUREEINTENDEN.GIA REGIONAL.
, to de- 1572 -- Designa- Adelja Nunes; :46.468, lotação .1,9e206; 13 0 5.784, cie el. Edilson 'domes -de- Araújo;. matricula
PAI ' NEAEGA.S: •
.. 'Recto matricula
20.227, para e:,,ter-: delaneirode 1972 Aplica .a pena- de 42.592-, de caygo enia Coinisszie de -Che149
:972,de 31 de janeiro- clii 1912
-cer a função gratificatta n° -07,990,
fe
'piviecto
,de
Eiscalizaç,ão- 501,,cleijrissão. ao .EScreveriteeDatilograio,
5„0 com, ,aitriptações de
nivel 7,, Acácio Rubens Manso, Mime- símbolo 5-0; Alfredo- 'Silva: Santiagó Dispensa a: pedido, Jacira Soares Miciliac de Expediente no Serviço de :e(J‘. to 54 . 175, lotado ria 'Superintendência Nebto, Matricula 19.348, do cargo cai lito Matricida 41,47a da findo- ao"..cretaria do -dabbliel:,e, .do Diretor de Regiorial na Estado do Paraná, coai comissão -cie Diretor da Divisão de Ao. ti-ficada, de Encarregado de Sete cie
Contabilidade O Auditoria, .eeSSaM11.0, fUnclainentcy no artigo 207., inciso :a, recadaçãp e Fiscalização-(T),, sim- :SupervisãO de Raies Ç dá CAM.
em Consequênilia, os efeitos da tqp., -da Lei h° 1.414 -de .28 de outubro, -de -bolo 6-C; 2
Dispenaa,, p.eclicio,
'SUPERINTENDENCLA
1Dó-612 , 72 publicada no Stiplemenit 1952-; ,.N.°5,7a5; -dê 1 de fevereiro de contar de l9 de fevereiro ele 09f3.
NA ,017A-NAI3ARA:
do 13 ,-1,S.I 51-72; NP .662, de 15 de
197a
Exalaide portaria Coleta
iv Loilson. cie Lima Sedria, ma:Metia
R9'
12
482,
-de - 19 de favor-eito-de 1973
00ii?0 de 1943
41„534,
--cia
função
'gratificada
de
AS,
Designa os servidores;
1P-R-37- de5- ,de nictrço
196,7, o'
DeSigna. 'darlos Roberto pragaabaixo indicados, para exereerem no' Medice, niVe 21 A, José ;Séria, Munem: sistente do- Diretor 124' (Ti , sitriCentre Setorial dê Prairie-mento clw 308.4a& lotado . na Superintendência . bola
Raylcla Paulino das ,NeVea, leite, -matricula 874;651 (CLT), para
DiretOricade Contabilidade e AUcinctia,1 Regional no. Estado- cle, Sito Paulo, am- -matricula 39.220; da função , gratifir exerce a funcao gratificada .cle Atial e •
a;5, funções :gratificadas a se g uir; S Ue Parado pelo parágrafo 2", cio- Artigo In eacia de Secretária (Cl, sinibolo 4-35, l iar-de-Gabinete (P), siinbokr
corn atribuiçoes de RespOnsável ,pei) no Eospital do Andará.
-10ceAz:vdls,matricune- da -Constituição-do Breei e 'Np 5, 700
ro. 30.:9ÚtS, gungão .co" 09.199, sirni-Jolo 6- de fevereiro de 102 --dedara Stibprupo de Cobrança -(BAICa;
'S.UPERINTENDÈNEIA. REGIONAL
bOrn atilíbiiiçoes -de Auxiliar • cie agregado ao Quadro de Peseta-1 do Ine-. vozinha de Sarit'Anna Lemos, matri.C.4.01t4a
Expecheritze; Roberto ivleccinnte
titutp, na ferma da Lei TI° 1.741-52.e cula 91.910; da função gratificada cle
Chefe
da
Seção
da
Prodessainento,
149
1.515,
de
19
de f eVereire de 107.3.
'Oliveira, Matricula -ri' 1.146, filnça,o
:sua .regalamenbação. com . os vencin a.ire
, 03.243, ,com crtribi-hções de !Preiriaaer, ;tas símbolo . 5,0, correspondente: ao Serviço -de infrações -G.) asimbolo 5-E; 1— Dispensa, a pedido, +a contar Cle.
cessando em const., quencia, os efeitos cargo em comissão de Diretor de Elos- com: atribuições de Responsável pela ' 19 de fevereiro ,cle 1973,, .Elpfclio Ma
' da pf-Ps 113C-614-7a, publicada no Su. pitai:, fon g ionária Lúcio Villa Neva Seção de Acordos de Pagamentos; .1s,)-, galhães matricula, '53.945, .da
gliatifieada de dnefe de .-Seadee de
plerriento -do 13S . DS--81-:72.; Ne 932 cie dalv.ão ri° 13.691, da Su ,perniteneen- 12.483, dg 19 de fevereiro de 1972
30 dg janeiro de 1913 — Designa Anne, eia" Regional na Estado da. -Guanabara, Nomeia Collo Reis Sobrinho, matei- Arrecadação e Eisealização sime
Vasconcelos_ Lourenço, matricula
,em face de ter completado em 25 de cuia 2.353, para exercer o- auge em: bolo 5-F, com .atribaiçÕeS. de Chefe
Mete 41.509; para exercer a ÉtINO0 abril de 1966 o decênio de efetivo exele- eoinissão de Dnetor da. Divisão -de, do Serviço de Fiscalização-, •
COO trOle dos Srviços Médicos (C) e
gratilficada,. s. inbolo 535, com
de funções gratificadas e .cargo
SUPERINTENDENGIA REGIONAL
'OeS de Auxiliar de :Expediente, ne -em comissão; bldetermiria que a aere- siMbolo 4-C:; com atribuições de As,
MINAS GERAIS
1' Sery ços G.era a.
Serviço' de Seeretaria, cessando em, gação de -que trata -a alinea anterior sessor Executivo-dê
na AESde N.° 12.484 .dci do fevereiro 139 11.006, de .32 de janeiro:de 1072.:
• conseqUência, os efeitos da DTSe,DCA vigora a contar cie II -de novearibro
947,---12; N9584 .cle 30: de janeiro de 1913 1964,. quando O . referidoservidor lei de 1973, — Nomeia Ildniar Lauriano, — Nomeia Maria Elysia .tie
.27.279, para
exereer
a par, Matricida 52. 176„. para exerce' o er0g0.
Desigria4arir de ',Barros Perepra Ia- exonerado -de mencionede -cargo eni, matricula.
comissão. de Diretor de Achni- em comissão- de •Ceordenader dê As,..
go matpi-ç-u]a tf 2.394, para eXereer
comiseao -e de -acordo com ,o Parecer g,o
ins.firação
Geral
(T)
.
símbolo-6-Q
, cem, , Sieténella 'Mecliea -tP), eimbolo. '
funça.p. gratificada., siMeolol3eP: oorn na 143941 da, Consultoria -Geral da
de Assistente, l ia AEsQ:. Cpm ateibuiçõee dê -Ociorclenader de
,atrilunçees, de Encarregado da , Seçao Republica,. -deixando-se, -entretanto, de atribuições,
•de EXpedleiite.,na tindsão de Análse Consultoria 'Geral: d* :República, de- Na 12.485, cie 19 de :fevereiro. de ?..9.73 Bei Estar, nos teimas dê. -OS'
Designa ',ene:lila ;Salmoira, -matia ... la35e603.117-72)
Conseqifentee
•

UMENTO ILEGiVE
VENTO

NCHADCS

01,

528'_ 'Segoncla-fera
i
19

-- Parte ti)
S5
_PIÃ,R10, OFIC JAL (Seção]

Cle 11973

n? 1.711, de 28 de outubro de:vice
_ sAdeG,CdoaniuDnivicirsmeinDlienon
istinraetnyvtrir.
á
1902. acrescidos da, vantagem prevista,
Portaria úme- no artigo 10, da Lei 4,349, de 1964.,: IISA, da Parte Permanente do 'Que-'
1.VRetificar
70 a-'-al
n 843; de 30 de mala de 1972, publi- Sebastião Parreira do Nascimento, dra do hospital dos Servidores do És-'
cada. no BI IV 110-72, que aposentam, Zelador, nível 7-A, matrícula número tado, elX1 seus- impedimentos eventuais.
no Quadro de Pessoal do IPASE,. da. 2.280.216, lotado na Superintendência Revogar a Orderri de Serviço número ES'E.-12,. do 23 de inarço..de 1972!.amido com o inciso; de artigo. 101, Local de Brasília (SEF).
Constittnção da República PederaOs efeitos da presente Portaria rei- que designou Maria Pelix Pinheiro de
Escriturário. - AP-201.3,A, ano,
tira ae Brasil e artigo 10, da Lei troa germea 17 de dezembro de 1971,
in 4.345 de' 1964', Ophelia Castro e .O 'Presidente da Instituto de Previ-: tricula n' 1.90.239, paro a mesma
função,
Silva, matricula 1,028.689, latada dência. e Assistência dos Servidores:
24 - Designar Tais Lopes dá
na Superintendendo. Local no : Esta- do Estado, usando da atribuição .que
do. da Guanabara (SOB), na parte re- lhe confere o artigo: 17 da Decreto- Amarai .Nogueira, Oficial de Adininis,
lativa à fixação dos broventos, em lei 'n.° 2.865, de 12 da dezembro . de '"Çrá°
""a°1.1:4•3 matricula
Virtude de haver sido nomeada, por Imo! considerando .o disposto no De, Mero 1.791.830; para substituir a Es'.
da
Tujuba de Registros Má'.
acesso, n a Série de Classes de Estai' creio n .° 70.75
carregada
de
23
5:
de junho de
dieos
PMR,
função
bará),
ilr
nivel 7-,
.A a partir de 81: de 1972, resolve:
março de 1972r' através da Portaria N., 294
- Designar
Amornei gratificada, símbolo: 1.1P, da Seeão
Euribur,m,
k4
„na-6:1_
IVIechco.
Social
do Serviço de
mo' P-Gbr82, de 11 da janeiro de 1933.
cuia
publicada na 2sa
10-*
1,079-.I07, para exereer a Pessoal ---, IISP, da Parte Permanente
ac
Quadro
do
a
d
hospitl
os
Servidores
Presidente
do
Institilto.
de
PreGratificada,
símbolo'
17P;
de.
Flaneãe'
EM PERNAIVIRUCO
' vidência e Assistêacia dos Servidores Entarregadu dt., Turma o: AnN" do Estada; e ni :sena iMpacihneratos
N9 .9.401, :do 26: de :janeiro' de
de Estado; usando' da atribuição .que (eAkAl., da Seção de Inquéritos
.... ""buals'
Retifica a DTS',9,263.,72, publicada lhe :confere o, artigo 17 do Decreto- (APIO, - do. ;Serviço' .cie Registro, e ORDEM DE SERVIÇO
N.'• 26,, DE, 13
no Diário, Oficial da União
lei no 9,..305. de 12 de dezembre de, Controle de Custos (ARS) ,,, da Divisão .DE FEVEREIRO'
DE-1013
PS/Da-13-73, ¡mie passara á ter g: 1940, considerando ,disposto na De- do 'Controle e Coordenação '00.AP),
seguinte redação; 'Torna sem efeito a . Oreto n." 73,75 5
. , de '23 cle junho de do. Departamento de Assistência ..,.. a Diretor do Ildápital dos ServidciDIS 5 9a6 de 1472; publicada uc: 1972„ resolve:
(DA), .cio Quadra .de . Pesseal de: res do EStaclo, usando daã atribUiçõev
.que lhe confere a 115stgução h 49; -da
Bâips,187: de 1972,, que designou Ida;
NP 71 - Nomear, nos termos do 'IPASE.
Vieira de Lira, Matricula, 56.185; para Incito. III, do 'artigo 1% da Lei nas:lO presidente do Instituto dá Previ- :17 de setembro, de 1931 (1M-17341).,
exercer a função:; gratificada da ASsis,‘. ibero 1.711, de 28: de ,outubra de 1959, ciência e Assistência dos Servidores* ..resolve:
tegt4 da Serviço, dê Enfermagem (I>, José .cia :Campos Filho, agregada
EStado, usando da atribuição ..que Designar Augusto Gaspar!, ~liar
siinbolo 4-F no PEHAM, tenda em 4-0, matricula 11." 1..910.699, para lhe confere
o artigo '1.7 da Deereto- de Portaria GL," 303.A, Matricida
viSta. não ter tomada posse dentre do exercer o carga, em-comissão, simbolo lei n.o 2.865, de lá .de 'clezeinbra de mero 9.139.177 Para substituir Miare"
.Gornes de Araujo, ,titillar 44 Moela
Praga regulamentai, N9 6i,..499., de 29 4-O de, Chefe- dá Divisão de Tisiologia 1940- resolve:
de janeiro:,ae 1973 - Torna Sem efeito (DA.T):, do Departamento , de ASSis- N." 226 --Tornar sem efeito, de' gratificada Símbolo 15 F de Planta . ,
•
DTS,6,29.9 de 1972„ publiCada uc têncla aia), do Quadro de Pessoal do '1005 do com o artigo 1:4 ! da Lei Mune,' pista, da Serviço de Adieiinistração
PitivIO,:oiioífit da Tliniao-ii9 7 de 1973, IPASE.
Edifioio
SAN
da
DiVisaa
ro 1.711, de 28 de -outubro .de 1952, a
ç. 1.381..DS, 13. .de 1973, que dispensou
non-Maca° de Maria helena, "1):3.1.tiraiijr trativa --e HSA, ‘Cla Parte Peritamente:
PORTARIAS p/Gbi DE 13 In
PY.alcio, pereira .de Oliveira,, matricula
Ribeira,
para exercer :çargo do,'Classe do QUadro do Hospital dos Servidorg.
28.951,. fungo gratificada de Ad-IlEvÉR,EIRO DE 1933 "A".
/latada, em, setas linpedireari
uivei 21, da Série de :Classes de do
Ministradar .do. PACA (I); ,siinbole
eventuais.
,IVrédica4C-801,
da
Parte
Peritamente
()
Presidente
do
Instituto
de
Pre5,P, com -atribuições: de . OeSponsavel
SUPERINTENDÊNCIA:
.Pelas .atiVdades da :Enidade, Leve; no vidência e Assiateocia dos Servidores do Quadro, de Pessoal do Hospital - doa
.da EStado, ,usaricle da atribuição que Servidores cio Estado, constante .da
PERNAMDECO
PEPICW.
' ibe -,corifere o artigo 17: 'da Decreta-lei. Portaria. h."' 2,.209,,de 30 de novembro
SUPERINTENDÊNCIA, REGIONAL • n.° 2.865, de 12 do dezembro de 1940, cle 1972, publicada na Diário .0/icica. ORDENS INTERNAS DE'SERVI? •
DE 7 DE FEvEREIRO DE, 197 .
NO RIO . »R . JANEIRO"
,c9nsiderando o disposto . no Decreto- de 7 cie dezembro
1972,
ri." 70,755, de 23 de junho . de 1979„ O Presidente do Instituto ,de
O. Superintendente dó IPASE
NO 5,455., de 90 de Jaeniro dc 1973 resolve;
dêncirt e Assistência dos. SerVidores. Peri:lambam, no ^uso .de, Suas
••
Èxonerai. ti pedido, a contar dl 31
do
Estada
usando
c
:
lq :atribuição que coes de amido com a. IfiStritção.
N." 120 - Designar Herpany Legey ,
41e janeira de 1973 Vinieius. Samere
lhe
confere
o
artigo:
17
do
Decreta
.,
58,,79,
resolve:
Agregada
‘1
,0,
,matricitla
n.°
1.919.„
715
!brotam de Melro; matricula 67..459, do
2.365; cie 19'
. de dezenibro , dê. N7 20
DeSignar
servidor
carga em ,comisego de Diretor dó }Ias- para .eXerCer a Punção Gratificada lei n o tendo
Cm vicie autorização
-tolpmeu Antonio bligró de, AliiteliN,
, pital doa Maritinios de Nitei,oi CM>, simbolo-l-P, de Assistente da Dop ar- :S1940,
enhor
Presidente
da
Republica,
•
eXa-; Técnico de Contai:alidade, nível'
Én/abolo, 6-C, na ,Coordenação de As, taxnetiteda Assistência (DM., da Que.:
rada no PR ri.° 1,013-72, de acorda ,m 9., tri,um número iz..96.0.400;:ponw
:
sleben:dá Médica.
dm, de Pessoal do. IpASE.
conj. a Exposição, .cle MotiVos n.° 164; 9;020, para substituir, nos iippedlitiett .-. •
:
O
Presidente
.do
instituto
de
PreviSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
da 23 de festereiro :de 1972, do De- Aos,.. ,everituais, o titular 'da Pintçfvo
dência
e
Assistência.
Servidores
do
• NO ItiO , GRANDII DO SUL
C:ratificada,
simbolo
partarnento
AdminiátratlVo:
do
,Pessoal
Chefe
Esbado, usando da atribuição que lhe:
• Seçao .de Arrecada EPEQ), , desta 1.1.,•-•
N9 13.805; de 19 de fevereiro de. .1978 canfere artigo 17 .do Decreto-lei 'Oficial DASP,; publicada no
.perintripciênela
Local
lie
de
8'
de
março
.de
g60,40
1972,
resolVe:
- Declara, Vago; a .cortar de 26 de número .9865,. de 19 de ,dezernbro
Fr." 227 - Nomear,. emcaráter'.eft. Pernam b uco ,(SPE),„ dii 'Quitclilr 4e
julho de 1979, ,0-eere0 .0)., comissão 1940; .resolve:
de ,Agenteein Passo Fundo siM221 ---Dispensar Olementdrio tbra cia acordo com o Mofá) II, do Pessoal cie fPASE..
artigo
12! da Lei n o 1.:va, de 28 de Revogar 4 Ordeni. Interna,
bole 124, .etii virtude. da aposenta- Barancosid, Oficial de. AdininiSt radaria, dó titular Manoel, Leony - Reis ção„ nível 14-É, matricula num ero outubro cie 1952! eni virtude .de :habi- Viço ntintero 27, de 3 ,de judlto: :de
Tenon- 1966, que designou o servidor LincolpPereira, ,niatricula, 13.199L
1...038.923, da punção GralificadR, litação el11 . ,coneurso,
sinibolo 3P, de Assistente' da Supe- baurn, para picercer cargo do classe Per egrina Ferreira,. Oontadar nivel .2&.--„
"A",
niMel
21,
,
' ,cie Classes. matrícula número 2.06a..5.02',. . para 3:
1INISTIT017. 0
:PREVIDÊNCIA rintendência 'Local no Estado dp Pa- de Médico; - da Série
.
da Parte Per- niCsina funçáo.
rana.(SPR), claQtradro . de pessoal do
Ciunpra,,se; cientifiçando-se
E ASSISTÊNCIA
manente do Quadro de Pes_soal
dos Servidores do :Estado, fia. teressado, remetenclo:-se °vitrina( 4.
DOS SEDVIOÚRÈS , D0 ESTADO Os efeitos cjg .presente Portaria e- Hospital
especialiclacie
SC41 paira publicação,.
Clínica Medica
a 19 de janeiro ao 103.
.P0RtARTAS:
Rematologia,
vaga mantida peio, 14.9 21 Designar O servidos Milton
DE. 14 DE troagem
Presidente
,c1b
Instituto.
d'e
Previ;
. FEVEREIRO DE 1073
Deore.to n." 89.696, ,cie a de dezembro Pereira Lime 11,crituraitio .nivel 8-káOnda , á Assistência ,dos Servidores de
tnatricri1a' numero ,2.93ã:751, parív
1971, publicado :rio Bicudo
PreSidente clo Instituto . 'cle Pre- da, Estado; usando .da atribuição Oue de 17 .cle dezembro de 1971:
substituir,: tios irnpêdimentas.evett,i
vitiêndia e Aásisãncia dos Servidoreá: lhe confere o artigo 17 cio Decreto- Alreindo Cahleiro de Novaes, Presi- tugis, o titiadar da puoco,.0patiftea.,,
lei
n°
'2.865„
de
,
da Estada usando de, atribuição : que¡
12 de deZembrp
sunboia 3-1P.,. de. Chefe do' ,SerVica
dente..
lhe confere a astio 17 cle Deereto-lel. 1940, 'considerando o disposto no bedo Pesscial, desta Stiperintendêncla
no 2,865, de 12 de degembro At 19,4W or.03, .m° 73755, ,de 23 de junha de ORDENS DE .SERVIÇO DE 8 DE Local. no Estado do Pernambuco, SPE',
XE1lE1RO. DE; 1973
lie acordo ,com p parecer n.-° '575-11; 1972; resolve:
do Quadro. de PeSseal 'do
de ,9 de outubro: de 1967, publitada.no 2=;, ,, 222 - Desigruir Li dia Orilla O Diretor da Hospital .dos :Servido, C„kuinpra-,-se, cientificando,se ao
'
Dias ia Oficial de 13 subseqiiente, do , Cescatta, Oficial de Administração; res do Estado; usando das atrilmiçOes teressacia renietendp-:se original
Senhor 0c:insultar ,Geral dii ftepúbli- nível 12-A, Matricula ri 1 941 991 que lhe confere a Instrução n° 49; de. SGI para publicaçãO..
pa, ..respive:
para. .exercer a Punção Gratificada 17 de setembro de 1971 ,(EI-119-3/), SIIPERINTEr7.DENCIA NO gso..tot,3-P; de Assistente da 'Supe- reseIve:
N° Exonerar, ".ex offiCIO", si:ali:iole
rintendênela
Local na Instado de po,,,
Designar 'With Vilarliino:
Clotis Menezes Liabetr, MatriClila raáã, (SPR), do
Quadro de Pessoal do, Messias, Eraerinêtro
' ORDEM 1N4HANBAAD
rirSERVIÇO.
no 1.925,111, dó Carga do tlácritto4,. IPASE ' .
Matricula
n°1,791.885,
substituir spA - N5 9', DE 18 DE- JANEIRO
:tio; .nivel: 8-A, ob Quacircr de Pessoal O Presidente dó Instituto de Previ- ElZicla Rodrigues cloS para
Santos
titular
DE:1933:
da IPASE.
dérida e Aesisteklele dos Servidores da função gratifteada, slinbole , 3,-P, de
O Superintendente , do IPASE mo Is-Q. Presidente do Instituttr 4e Pre- do EStado, usando da ,atrlbuição , .que Enfermeiro SUpervisor, do Serviço
de ledo
da Bailia, usando das
vidência e Assistência dos .Serviclereá lhe confere o artigo 17 do Decreto-, Enfermageni
SMEn,
da
DiVisão,
ções
que lhe confere o qrtigo 19, de,,
Estado,• -usande da .atribuição -cale lei ri.° 2.865, de 12 de dezembro de iViécliCa, - HOM da Parte Permanennumero 49,„ de 13 de, setena.lhe confere o artigo 17, do Decreto, I940;. resOlve:
te da Quadro do, Hospitel .dos .Servido Instrução
núlei ri o 2,065, de 12 de .de2ernbio, de, 'IV 923 Aposentar, no Quadra de nos :do Estado; em seus impedimentos brá de 1971. publicada. na BI.
mero179-31,
'de 20 de Setembro de.
1940 reSalve:
Pessoal : do IPASE de acordo com o :eventuais.,
1971,
resolvo:
N:" 09 - Dispersar, geeltelõ, ,Carir inciso II da artigo IR, da -Constitui- N" 23 - Designar Maria ,clo Latirdes: Designar E.dmilson
Lopes Santana. de Abreu; Eactitur4ri9,. 40 da R epublica. Federativa .do pra= .Cotréa Mendes Antas, Oficial de Ad- Escritirrária
nível 3-Ar matricula
nível 8-A, matricida
sii, Corri o$ proventos fixados em ministração - AP- .201.16,C, matricida
1.907.602, ponto- 2322, para
PUnção .Cle Auxiliar, da Tabela de; portancia equivalente a 1/3- (nto ter- n' 1.745..808, para substituir a Chefe mero
substituir
em
seus impedimentos . even-i.
Representação de :Gabinete, coiri a: ço1 dos Seus vencimentos, nos termos da Seção de Arquivo ACA, iSa fume- tilais, o tardar
da gunOttP 'Gratifica
gratificação. de ,Cr : 432,00 çltratireceri- e parágrafo único, de artigo 181, da.' çan . gratificada, símbolo 6-p, ck.) Ser- '
sem-da,Símbol13Feghdiz
mente, .exonerada do cargo dê Confiança de Delegado Regional (SIJ-,,
bole 6'-CC.
,51JPERINTENDÊNC1A RI 11.1.0NAL
NA PARAIDA
N9 2.083, de 23 :de janeiro de 1973:
Dispensa Eclison de Assunção Darr-.
tas, matrícula 9:.053, da fixa() ,gratificacla de Chefe de Serviço de Ara,ecadação . ,(0);_simbelo 4 F .„com atribUições de .Coordenador-Adjurito;
2.089,. do 30..de janeiro de 1973 - Diapensa OaripS cia Cunha Lima, niatri.,çiula . 802.138 , ( CLT), aa, função . de
COnfiança. de -Chefe de 'Seção de Aci,
OnMstração Geral (S),, sínbilo 3-PC,.
Com. atribuiçõeS de ,Coordenador,Ad-,
funta,,
, SUPERINTENDENCIA REGIONAL

•

•

15,::s e trinta e dois cruzeiros> men-

Se-gynda-feifa. rf.0

•
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Administrativa de Assistência (BAV, lhe confere -a Instrução ri° 58, de 23
Slipprintendêncla Local no Usta• de novembro de 1972, resolve:
de de, Bebia, do Quadro de Pessoal
da IPASE, - ,Igho César Guintardes Designar Argeraira Martins -da Glória,. -Escriturário nivel 8-A, matricula
earagni, Superintendente SBA.
o 1.39.1.029,. ponto 9461, para subs84petíntertdêeia em Brasília tituir, •anl seus Impedimentos even0.1,S, 19°- 7, DE 19 DE JANEIRO tuais, á-Chefe da Seção cia Controle e
DE 1973
Assistência Médico-Social, Ao Serviço
O Superintendente Local do IPASE, do Pessoal da Superintendência Local
,ein- Brasília, -usando-da atribuição que de Brasília -(SDF).

D4A NDÚSTRIA
DO COMÉRCIO

.1MSTERIO

Mo de 1967, e tendo em vista o
que consta do expediente protoeoliZado sob xi9 GP-956-79. resolVe :desigsuar, de acordo com a art. 147, da, LM-1
n9 1.7.1-1,. de 28 de outubro de 1952, e:
Oficial cie Administração, Classe B,,
•
14, Magaly Monteiro Ribeiro Albernaz, para exercer à função -gratificada, símbolo 10 :-E, -de Chefe da Seção
de Contabilidade c Finanças da Delegacia Regional de Campos - Estado
do Rio, vaco ero decorrência da dispensa- de Maria da Penha Sc,ires Neto.
PORTARIA 199 32. DE 2 DE
FEVEREIRO DE 197'3
O Presidente-. cio -Conselho Deliberativa, do Instituto do Açúcar e do:
Álcool, usando das atribuiç.es que
lhe confere a letra ,y,D" -do art. 89,
do Decreto n 9 01.777, de 24 de novena-.
bre de 1967, e tendo - ern vista o'
que consta do expe•diente protocoll•

sacio sob n9 G2-334-73, resolve aplif a • pena -de suspensão, por trinta t:
dias, ao Escriturário, Classe A, Nive
Alberto -Santos' Silva, de acordo c
o art. 215, {ia Lei n9 1.711, de 29
outubro de. 1952;
PORTARIA 199 95, DE 2 DE
FEVEREIRO DE 1073
O Presidente do Conselho Delibc.,
the do Instituto do Açúcar e
Álcool, usando das atribuições c
lhe confere a letra "D" -cio 'art, "
cio Decreto ri9 01,777, de 24 de nove
bro cie 1967, e tendo, ern viste-que coita do expediente protoc,
sacio sob n9 GP-334-73 resolve aplio
a pena de suspensão, -por trinta C
dias, ao Auxiliar. dé porta-ria, Claes(
Nível 7, Nelson Alves dos Santos,
acordo com o art. 215, da Lei n9 1.7
cie. 28 de outubro de 1952, -- Alue
Tavares Carmo, presidente..

Álcool, Usando das atribuições que
NkSTFYÉSTO, :0(.0 'AMAR
lhe confere a letra' "b" do art. 8%
E Da ÁLCOOL
do Decreto 4 9 , 61: 717, de 24 de nove/ri,
bre de 1961, e tendo em visiu o
POR,TARIA. M-9 19.-DZ 22 DE
.
despacho
desta Presidência de 16-1-73,
J'Al\iFIED, DE 1973
exarado' no "expediente protocolizado
-C Presidente dá :Coneelho, -Delibera- sob n9 02,421-73, :resolve designar, nos
tive: -de 'Instituto -do Açúcar e ao -termos., do art. 147, da Lei n9 1.111,
Altool, usando das. atribuições que de 28 ele outubro- de 1952, o Escrituralhe confere a letra "Ds ' -dá art.. 89, rio, :Classe B; Nivel 10, Amen. de Paula
. , edDecreten9.61,717, de 24 de nevem- Lameu, para exercer a função -gratibre de 1967„ e tendo- em vista .C! ficada, símbolo- 7-É, -de Chefe da Se]ue-consta dos- ,expedientes protoceilia - cão de Conferência e Registro do SerTerra ,Caldeira„ brasileiro, ceia
.sfii 9k SP-15:222-72 e 772-43; Viço de Operações e Controle. da Di, SAlile() :NACIONAL
. economista,- Diretor do Da-rico Nac.,
• resolve' tornar- -sem efeltwa 'Portaria visão de- Exportação, :em vaga licor20
,DESENVOLV
-nal
- do Desenvolvimento Econõrin. .
-51?224, de 2242-12, nue ano,sofitu' - -rente da dispensa de Manha RodriIndicado -por este- Banco para subi
coMPUlaeriainelite O Auxiliar : Rural„ gues -de Carvalho.
ruir : o :antigo. representante quê-riísiel 3 frandisco N-asolmente.Gemes,j
PORTARIA 199 25: DE 26 DE
a pedido,
•
.tláQuadro Ao Pessoal Parte Pema-,
conto Btasile0 de Ass-istêneia - Empossado
JANEIRO,
DE
1973
.,que foi, assumiu P.
imite, desta. Autarquia.
.(le ,Conselhe ,e."dos trobalb
Or Presidente -do ,Conselho Delibera- Urencial à Pequena e IVI'édla .9,1.ae
'2ORTA1,1A N-9 21, DE 23 DE
con:ilt
da.ndo. p ara secreta,10
01
EmpreSa
, tiVo. -do Instituto Ao- Açúcar e do
JAkoino 0E, 1913
v.-rar
R
,presente
ata, -o
• Cri-'
: Álcool, 'usando das atribuiçÕeS que
26
de
janeiro
0.-Pre5idente dá :Centelho Delibera,: lhe- Confere .a letra
da
Assembléia
de
do -art. 89, AI eTendo side eanceclicia a palavra, 'Uva: ea inetituto Açuear e do: : -do Decreto- n9,61,777, de 24 de. xiovern-: de 1973, -cio Conselho Deliberativo
:Neer-4, ,usariele, elas atribuições que, •isto de- -1967 e tendo :em vista e- do Centro Brasileira ele 4sstsléneza -antigo PresicIepte, -que ,se despedia ^
.Dr.
Roberto Procánio -cie 'Lima
'
lhe Cerifere a letra "D" Ao art, 89, -que consta do expediente protocoli- Gerencial. a Pequena e Média Em. agradeceu a eolaboraçãO -• cie --tal
presa -2- -ÇEBRAP,
cio Decreto n' 61 de 24 -de noverri4. Ude) sob n9 -GP-256-73, resolve dispen- • :coro que trabalhou-durante-- a e
bre . de 1§67, e tendo em vista e; sar,. clé acordo com o art. 77, da Lei
Aos vinte e seis dias do mês de que correspondeu ao- perlo
Mie .õensta do expediente
n9 1,711, de 28 de, outubro :de 1952, o janeiro- ao ano -de mil novecentos e gestão,
n9 OP-209-73, -resolve desig, Agrega,do no- padrão 6-0, Oswaldo Ra- • setenta -C três, nesta cidarde -do Rio: de iinplantação. -do- 'Centro',
seguida :foram examinados
:cgr; 'de acordo ,com o art, 147, ,da Lei
ela função gratificada, símbolo, -de Janeiro, ,Estado- da Guanabara a,pEm
rovecios os demais dSS91,31,05 da pin9 1-.711, de 28 ele outubro de 1952, ci 'beiro,
3,F, de Chefe- do 'Serviço de Controle reuniu-se, em seu Perfilai:kr, .à Rua ta, -tendo- sido- então declarada
-ende, •
;Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool;
da Delegacia Regio- da Candelária n° 9 1G,* andar o rada a reunião para ,Sr. Presiden.
r 'Clítsge 13,José Amaury ferfeito. para enaiAdministração
deCampos
Estado
cio
R
ConselhoDeliberativo
da
Centra
Braie•
,
sendo ,clela lavrada- ,a isto. eme, Vai.?
- , exercer função- gratificada, símbolo;
sileiro de AsSistência GerencAal a Pe- striada por miro, Seere,ario
24, de insnetor Fiscal Re giOnal, vago - PORTARIA N9 26 DE 26 DE
Setlá
'queria
e
Média
Empoa-os,
or
menabroS fundadores,
JANEIRO- pF, 1913
decorrêneia da dispensa cie Gil.PreSentantes-;: Dr. Roberto Prockno
Rio de Janeiro, 28 -de janeiro r
„
Gotrealies Abreu...
'beta
O Presidente elo Conselho Delibera- de •Lima Netto do _Banco Nacional
197-3. - - Carlos Ganem,. Seerçtán
Desenvolvimento
Sconônieó,
Doutor
,
tiVo
do
Instituto
do
Açúcar
e
do
-POR:TARO. 149 22., DE 24 DE
- Acima-1,4o -Terra Caldeira, RemÁlcool', -usando das atribuições que Lucio Souza Assunção, da Associa-, sentam-te
JANEIRO DE 1913
Ao BPDE.- r.uctio. -.9on •
confere 'a- letra "D" -do art., 89, -cão, Brasileira de Bancos de Desen- Assumpeelo, Rep
O Presidente , do Conselho- Delibera- lhe
resentante :da NEW
Volvirnente,
ABDE
e
pr.
Gencalo'
deiDecrete
n9
de 24 de novein-,
tive AO instittito
Açúcar e cio' •hro de 1967,61-777,
•Oatuncla Martins. -da Pmaneiadora- RepEcon., -Gonçalo' Catitndae
tendo
em
vista
o
"n,:saned das atribuições que!
resátafite- FINEP - Grepo:
consta -do' expediente protocoll- cle Estudos e Projetos E. A. • - ,• Estudos
-e Projetos,
lhe confere a letra "D" elo art. 89, :que
- Sado sob p9 CIP-256-73, -resolve desig- F1NEP - para -empossar o nevo Pra-•- .
eb Decreto n9 , 61.777, de '24 de novem- :nar,
.sidente -do CABRA-E, Dr.. Adrof,rdo:'
Oficio- n9 3
de acordo com .o art. 147, cia
bre de 1967, e tendo em Vista á 179' 1.,7f1,
28, de Outubro- de 19152,
-,despacho desta Presidência de 10443; Técnico dede Contabilidade, piasse k
exárado . no, eXPeclierite protoOOlitadá
scib. n9, "G2`42I-73.; resolve dispensar, :NiVel 13, Maria da Penha-Soares Neto„
para
exercer
a função. gratificada.
ejfiCio; ..nos,-terrnes do 'art. 711., da
símbolo -.9,F, de Chefe -do Serviço :de
Lei n 1.114 de 28, de Outt¥6,de
à )L-repida PgWo :Gama, ,Desta.
o Oficial ,de Administração, Classe -A, 'Controle e Administração cia DelegaMINISTÉRIO
Regional -de -Campos - Esta-do -do,
tal, -a Universidade Federal do'
Nívej 12, Maria Rocirigaes -de -bar- cia
vago ein decorrência da dispensa
Grande do :Sul,. paste tio represent •
DA
.valho,
função gratificada, símbolo Rio,
de
Oswa1do
lia-bailo,
da pelo seu Reitor' Maginifico;-2-n
"7-F, :ele Chefe sia -Seção de deriferêntessi»;
Echiardo-E; loarc.uio, is Unive....' UCAÇAG
E
CULTURA
eia e Reg istro,t1O-.SerVico -de -Operações
PORTAR-IA N 9 27, DE 26 DE
cidade Federal de Santa 'Maria
FeOntrele elà . .Divjsk)
JANEIRO DE 1973
EXPortação:,
ato representada pelo - seis
POR,TARIA N9 23, DE 24 DE
Magnífico, Professor José Ra :ariano lt
b Presidente do -Conselho- Delibera-- U.T4, 1V.ERSI:Ells D E FEDERAL
JANEIRO DE 1973
Rocha
Filhe, a Universide,de: Feder.
too, .do instituto cio Acucar e doDO' ,FITO . GRANDE DO .8,1A
de Pelotas, peste ato representada p.
OPiesiclente, do Conselho Delibera- • Álcool', ,usando das atribuições sue:,
lo
emi
Reitor Magnifico, Profese.
confere a letra "D" -do art, 89, , Terme) -deConvênio -celebrado -entre
tivo -do- Instituto clek Açúcar e , do lhe
Delfim rviendet -SilVeira-,. O pontific, .
de- Decrto n9 61.777, de 24 de noveniQ Universidade Federai cio -feioÁlcog uáo:nclo dàs atribuições que -bro
de 1967 e tendo em . vista á- ,Gralicie :cio &ui, a Universlciatie Pe, 'Universidade -Católica, -do Rio- 'Gni: • '
lhe confere a: letra "ti" cio art. 89;! que Consta
do- expediente procedi-: u m2..d.e 8„„,ta marga, a "mo._ de Ao Sul, 'neste ato representada -PC
do Decreto p9 61.737, :de 24 de novern-•..,e1.2
Magnífico, Irmão ¡Iasiciacie Federal de Pelotas, a P071- • 0,tau,Reitor
bro cle 1907, e tende em vista o' "Sacie sob n9 GP-256-13, resolve
o Governo- do- Illetàcle :do R despitche desta President:Ia de 16-1-73, ser, de -acordo com O art, 77, da Lei. ti-Raia un iversidade. ca.touod do :Grande
do Sul, -neste ato represientv
Rio Grande do Sul; o Governo do
exarado- no :expediente -protocolizado- n9 1;711, de 28 de Outubro de 19;32, o'
pelo- Secretáo
ria,elAgricu tor .
de Contabilidade, Classe A„, Estado do alo Grande cio sia, (ara-, :do
sob n9 GP-121-13 resolve dispensar TécnicoPrOfess
or
Edgard
frio Saram, o Ia.- officiP, nos termos do art. 77, da Nivel- 13, Maria da Penha Soares Neto. - vês da Secretaria dos Negócios da, tituto de Pesquisas
-e Experirnenta0
Agricultura, o Instituto de Pesqui-,' : Agropecuária -dó Sul,.
Lei n9 1.71-1, Ae 28-de outubro dr?. 1952, -cia função gratificada, símbolo 19-2,
neste ato- tf,
soe O Eceperimentaçáo Agropecuária '-nresentado
o : Escriturário, Glasse B, Nível 10; de Chefe da Seção .de Contabilidade e
',seuDireto; .-Engr
do Sul e o Tn-stitato rivteramericaÁurea -ele Paula Temeu, da função Finanças da Delegacia Regional -de
Agronorno
José
Risinasio de Ciências Agrícolas cla ,OÉA.'
gra,bificada, símbolo 16-F, de Enca.r- -Campes -- Estado do Rio.
Barachuy, e o instituto
pai-a a realiacelio do -um programa -Costa.
• regado cla Turma de- Administracgo cio'
ramericarto cie -Ciências Agrícolas cf •
PORTARIA
199
79.
DE
26
DE
• cooperaedo e incentivo ao ensino, :ODA,
Serviço de Operações e Controle da
neste
-ate- representadb ,pelci .ig JANEIRO DE 1973
pesquisa, ene nível de pós-rira, Diretor Geral,
e
DiViSfço de Exportação,
Professei' 3ose Bills', dvaedo,
no
cancro
dar,
ciéneiasi,
Tio
-O Presidente -do Conselho Delibera-,
Ardiii), reselvern • est.)belecer
PORTARIA 199 21. DE 24 DE
two
presente
Ceiávélnio,
que sc.-regera-15c
do Instituto do Ackar e clo*
P" •
, JANEIRO DE 1973
Álcool, usando das atribuições que ^ Aos 14 -dias do mês de ot.itibto. do, ,as segamtes 'olaustilaS!
O Pre.sidente eb Oenselino Delibera- 1114 confere a letra. "D" do art. 8 9, ano cie 1971, na Reitoria da Univer-, Cklusula 1 -- As Instituições -par
0 dá ',..inetitUto do Açudar e do do Decreto A9 61.177, de• 24 cie noVem- Sidade federal do RIO Orandu. Cio Sti4 timpantes elege Convênio zesolVeÉ.
#V

MINISTÉRIO
PLANEJAmEINTO
ORDENAÇÃO GERAI

TER MOS

M.-I\I•1":.") ILEGÍVEL 1

cONT:RATO,

o

Baa 'tt eattri4a4eira 194r)ilinoOfteLtst: (Secío 1: -- 'Parte
Pevereire xte. loa
.. .14):
. ... . .
..
. .
. .
.
,
•
.
estabelecer um '• Prestai-da de Coope,ef sos Pu atividadeS aprovadas e -que . tência 6utói:gada pela Portaria .ait—cle 'Cr$ OP)215 (noventa centaVos: e
todavia estejam em desenvalvonen-

racao. 1,,eciproca com. Q objetivo
-mero 56-72, do Sr. 1-re5idente' da duzentos e setenta á einco centésieocia integrar esforças para promover to.,
BeT, e .a Distribuidora 'Casario-, Li- mas Milésiraos de cruzeiro) . por quiCláusula XIV -- Para dar cumpri,- 'Miada, com- seda na rua Coronel Se-, lometro rodado- pelo, execueão ,cias
O ensina e a pesquisa rio campo . das
mento ao previsto na, cláusula nt,, latim de Maura Muncro 120-202, na nineLSÍ. 4 e LTN II,, adias ,exterx..Ciénelos A4nopecuarias e afins, em
quando da entrada em Vigor do pre-; cidade de Lages no Estado -de Santa; sdes atuais são„ respeetivainente, de .
ital dá pós-graduação.
•CIáuslact Ii — Para a consecução sente convênio, serão indicados os Catarina, registrada no Departamenkm• 'e 1.291 km, p0fazendo os
dos propósitos indicados na cláusula nomes' rios profeLwres que deverão to Nacional- ele Estradas- de Rodagem' totais de 3e01.0 km e 2. 5. 94 km, oas
anterior, deverão ser promovidas os Partici p ar da organização das Nor- ,(DNER),, sob . a a" 9-022 . e , com a irise viagens de ida e volta, sendo que na..
fins gerais sçguintes;
mas Básicas de Operação, assim co- ,crição no Ministério' .cla Fazenda — nipótese de qualquer alteração era • Idontificuão cie conceitos bási, mo as elata..,•. eni que clev.erão reunir- CGO •84.933„238, doravante clamai-, virtude de ato • da autoridade com,,
coe e de •tritérios mínimos relaciona- se em comissão.
-nada • Transportadora, representada potente, o montante do pagamento
das com o planejamento, programaÉ, para COPStrIT. la,vrou-se o pre- Por seu• Procurador Casar IROgério .correspondera, aos quilómetros efetiva, -çãci e •oferechnenta de cada curso ou sente Têrmo que, lido e achado con- Werhmenn Valente, bra-sileiro, . -casa- Mente percorridos;
• atividade de pesquisa considerados de forme, é assinado pelos representan- da, -Engenheiro -Civil, CPF Mune,
efetuar à Transportadora, ,para
interesse para o Programa;
co . 001518408, residente à rua Ali-Cê obtenção , do , deseopto . de oferecido
cias
testomunllas
presença
tes
na
li) , Estabelecimento de um sistema abaixo. — :Eduardo Z. R41'1220, ROi- Pnente número 414 ) na cidade ,ele na proposta de Tomada de Preços,
. de •coorcianação das atividades de in- tor
Alegre, portador da, Carteira -de relativa ás dliás linhas tr01.1CO, -e pacla Universidade Federal do rio Porta
teresso -conium;,
Identidade número 71625 da Secreta gamento da fatura -mensal dentro de
,
G
rande
clo•
Sul,
—
José
Blariauo
rlo
.tiP Busca de 'sanções para os. pra-.
ria -de Segurança pública. do Eatatio- trinta (.21). dias após sua apra,genta-;
• a Pil h e, Reitor ria Univereicla- de Santa -Catari-no, resolvem firmar çae,
blerlias • considerados Ihnitarnies ao Recl?
deduzida a importáncia relativa
Federal de' Santa Mario. — Dei-, o•
• . .lberri desempenho dos objetives .apro- de
Presente- -contrato de transporte de ao impaste • de renda incidente.
fim Mendes 82/veira, Rt:tor da Val-: -carga -postal ao longo . das Linhas Das CbrigaçOes
- vadas paA, o. ÊrOaraailá;
ria Transuortadora.
d) Contribuição e ajuda em -busca versidade Federal de Pc:olos, — Ir - Tronco Nacionais LTN 4 Rio-Passa
'Cláusula Segunda
'Transporta-de ,apola às atividades da Programa,- n.não ,losé Qtão, Reitor da Pontificia. Fundo-Rio e LTN. 11 São Paulo- dera, pelo presente-contrata compro,per .,organisnioS nacionais ou interna- Universidade Católica do Pão Grande . Porto- Alegre-Sào Pardo, mediante as inete-se • a.:
, Sul-, — pciOard 1710 Simm, Governo -cendieeks estabelecidas -nas -cláusulas
canis,.priVados cá oficiais,
a•I'-efetwar a caução em dinheiro
.pl,stacto , do Rio , -Grande da Sul, — snuintes.:
ou fiança bancária. Mi montante
'0~u/a • .07 07 - desenwlvirnark,
Cr$
tp das. , atividades. eld Programa oba- José ,BlsMarek- da Costa Baranuy,
05.396,00i (Cinquenta -e cinca inil
s O brigaões
cl a ECT
ç
- •deperà , às .determinações- da -legisla- reter do Instituto de- Peseuisas e- Extrezentos -e noventa ,e seis cruzeiros)',
ção em • vigor.
perimentação . Agropecuária elo Sul. „Cláuswla Primeira -- A DIGT, pelo- correspondente a 3% -do valor eatiniae . •
- •C/422suia, IV ben.t0, cle„ um práSo
-(Oficio autuem 801) ,presente -contrato, compromete-se •a,:, tive de 'Cr$ 1.84.6,5390a (uni milhãe
'de '90' (noventa): chas, , • • a partir da
-a) entregar, mediante recibo pai- oitocentos e .q,uarerita e 'SeiS
aprovação deste Converno, serão , aprosacia da -nota de. malas, -ou- docurnen, alicates e .trinta noVe ortizeiroOp,
.
MINISTP,M0
Ée3pletivo, -carga postal.
vadas as. NOrmas Básicas' de Opera
Traiu- (preço total •das viaturas armais-dá
ida e valta)-;
ção do Programa,
••,
Portadora, nos pontos do. linha;
DAS
Cláusula :17 — O Prograrna,. pua vou
b) transportar ao longo das Linhas
.1.)) realizar e serviço de carrega. funcionamento, contará com 'as
mento da viatura,' sob a orientação- Tronca Nacionais LTN. 4RIO,PasSo
COMUNICACõE;S
Puido-Pdo
e LTN.
Vas
'Seguintes;
do-motorista
da
Transportadora,
ar•
4acle,5 ' iaP0 ati
Gonsãho -de "Coordenação, for,
rumando a -carga era lotes para cada Perto Megree,SãO. Poio, , Carga postale
. Modopor tantas representantes atumepRgRA
-destino; obServacla a ordern-das loca — -que receber da ECT -em qualquer dOS
„ , :Bs-AVLE
taa-, forem as 'Unidades de ensina e: FIE . C.QP:Riel,115, ¡È TÈLÉGIMPUs.s5. . lidados .a serem 'ateançadas;,
seus pontos, emistalitOda
, _
de pesquisa partidiparitas;.
, o) receber nos Pontoe,- de riesembar- -tação -que • acompanhar a . reineasa. Instituição sede;.
Contrato, de prestação de Serviços; ' que a carga -postal que Itre for esaitre-,, atendendo a fiSeculência„. 00„ :horárias
0)' 'Coordenador da Programa e Coware st ia-sons a. Em-presa Era= gue pela Transportadora, da-orlo reci- e as. 'escalas. interinediaria,s estabele+
ordenadores '; ,assIStentes para •cada, ,eue
bo na nota de malas ou .documento cicias . na, forma 'do parágraft,,. tia co
Silera de Correios é Telé.gralos
•• -InstituirãoparticiPante; •
respectivo, e realizando o• serviço de da. • clansida • terceira; ' •
ECT,
e
-a
Disindbuidora
Casmin
..
.SerViço, de ,S:nretána. e Adrál.• e) 'Utilizar Valoras tein acipatielaciós
mliada:,. para 'a fixai-morta de- earga descarga;,
..nistração„ - •
a,) , realizar os -serviços constantes de . carga de oito , tooel'idi as 1psoii.•, Cláusuld . -111Iriatituicães par-. postal,
das alíneas "a'', "h"
`é" noS ho- inadamente;
bei-pontes, •desde
T- que , envolv i das- em
Aos vinte e dois C22) dias -de mês rários estabelecidos no interesSe
cl) fechar - a •ciatteCtria, aeo. Nkaitafes;:*ej etas se- comprometem a permitir de janeiro de 1973, a Ernpresa Brasi- serViço• postal;
:de .fortna que Ofereça, segta!anea
'Oto •de suas bases físicas, receirsos leira de torreies -e Telégrafos Noa, .e) registrar -na Ata ' de -Viagem á ira penetração, de poeira e agua e•
Yinancei-PoS, pessoal docente á adnái4. inscrição- no C.ClÇ - M,P 34.02U16-001, hora tia chegada -e .a •da partida da.. isolarnenta , total eia 'Cabine, cedi:Peie.XlattatiVO ' Para o -deseaValVimento• d ora vante sim plesn len te denominada Viatura,. -bem como aplicar o tarimbo tas traseira e laterial , para Carga edas , atividades aprevadaS,
ECT, neste ato representada, ,pelb api- ele' datar;
descarga provindas de, -cadeado : , de:
tyázisiad
As inttifitnOes par,' tetpr da Departamento -de Serviços
1.), pagar à 'Transportadora, 'sem no- : Comprevacla segurança; • tielpaates. se, ' diSpcierri. a. Gani:gibi:dr Votais-, Sr. José Oarias Teixeira Re, ninam despesa adicional:, inclusive
fazer estainpar -cedi tinta IMO-,
para o estabeleciráenta de .urn fundo alia,* Conforme delegação de campe- Impaste sobre ser-Viços, a importância nascenteí . os dizeres -011sta:ti/les , do,
' eoritain cio operações, de acorde cola'
cartaz a -st r fornecida pela ,1ÉCT,;.,:corri.
' 'aigtepios tambein..incluídes nas :Mar-forma, cor e. dirherisõeS, que
- Mas BáSitas cia Operação. ^
estabelecidOs„ nos VeictilaSe
screm, •"
!.. "Ol.d.disWce, Instituto fel eutilizados no transporte -de que • trata, .
., ,parrieribano•de 'CR:acras Agrícolas, nos;
este ,contrato, beni ,toma'etai parlia- •
. teimes -do. Acorde ,- Básico. assinado
traseira •cla viatura, a prenaganda'ela
teM oXlinietéria . , das Relacoas-ExieCódigo de Endereça:meato, Pbatal, na
s'iores- do Brasil, ..sá 'compromete duferina
tambéni 'recomendada pela
rante o $: primeiros ,q uatro anás -ete vigência deste ' Co n ,VêMe; -a Ma n t er UM
j-) não- 'utilizar • as viaturas na*
4iincionárioi .. eSpecializacias cem funquais' farani ' , estaninadea, -ea • ,CliZeres.
çóeS. I da aasesseraniento; à • disposição
tia forma •C8, - Mine& antari ^oP; Paija
• d'O' Programa, ein regiam , de dedica. transporte dá 'outra cas't que . 110 . •
ção•
assimr ataria, aferader apoio
seja postal; .•
.•
- ,atiViclactes docentes e de pesquisa
,entinár á dargapoStal,'Madianto,que se convenham,
recibo
:Mide
fiquent
Consigna:OS
Clausula De A:Universidade Pe,
local e assinatura do -repre,,.•
.
deraf-da Rio -Grande :elo SM, assume
sei:Mine paStal;
a 't eSPOnsabilltlacie•de .Copideriação-•da
•A) .aguardar no-Maxiino, trinta nit-,
• 'Progteinia, comprometendo-se a envintitoS, 'após o,neraria,fixado.para
DIVULGAÇÃO' 1\1.9. it .1.74
dar esforços na sentido de integra-10
tida noÉ pontos da Anhá,
.
- às.iniciativas , teenico-cientificas, pú.carregamento •dó veio*, pelo pesean
blicas e privadas, V .a passaria, batia-da ECT;
"
•
.
•
.
:pRgo;*co;,:.&mo,
'. fielar os objetivoS .da presente
:Can. .
sI .entregar si- tertninals, logo , que, •
Vénia.
. ••
conClufela a Viagem dá ida , mi do
iúki,gsteln .G -presente
ta, ao . .eilca.Pregada poStai
retal* A.
VENDA
Ma dá -Operação terá, lima .Vigência
mente- das -inalás„ a Ata ,de.
inicial ela' quatro anos, a partir da
devidamente -preenchida e nela regia-.
aprovação de suas Normas 'Básicas de'
No. Qu.4frpbarêt
tradas - tedas..as oCerrênciaS,
.01a.eraçãO de acordo COM o previsto
Mente
as anormais-;
'Clanstila,
j) manter 'aiti localidades indiaadás.
• •ek . Vend4$4,
..Se0o
Rodrismea. AN"
- ,e/datSuia XI — Par .aproVação• ,
.pela ECT, -estabelecimentos próprios
niMe . -0, 5 . Instituições participantes,
ou contratados ‘dotados de ,capaeiclade:
Aqêneta.
•ria :Fazenda
P9É1CrãQ' ser atlinitidaS, outras Instipara 'a,,assieténela ,techita aos voletilos. tuições ao Programa r desde, , eftie Seus•
da• „Agência 'R: . Patattó -da . Justiça-,. 3° pa-vinipoto "'EE.
'dbjetiVpS e condições de funciónamen•
.S) •assorait inteira. responsabilidade.
•U'estajara de acordo tom
:por, atas de.,seuS , prepeiatos. Mi, da ter,.
^
'Çorrçdõr
$ála 31-1.
çãd vigente e os • ptoposites destOÇOn-,
,edires :que importemr na .extl iavieenti• •
•, t4lolaçao da g inalas- postais. 'ou'
esp.,'
,'CláttsUla .k0 -- O presente Convênio
- se :a: pedidos
-Atende
:Se'rviço.
-de
,
f
tecrobólso
'Postal.
liaçãO -de seu Contei" às •Ciliaia
poderá .pog . Modificada, ampliada ou'
Tolero
confiadaS
á
estiverem
Sela
.4'00010; ;par decisão •de duas 'ter-,
guarda, bem como Par :Odeias:É' CUJA,
f;m:
,cga. páktes -Cias ,Instituições
,aVaria-on , atraso ailtranSpatte da car.,,,
vantes.'
.
:ga.
aede
.Cláusula XIII — No tua de
prOvidenclar, seM . Oatis.- p ara. 'a
tiaão desta Convênio, o
soÉCT, iniediatd aneanialharrionto ,da,
ciente Se •efetivará ao final dos -cin.,
-carga pagai exn -Outra e \datara da: ^ •
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própria Transportadora ou de torcei..., força da natureza., ou. humana, a que caiba à. Transportadora direito ti re- pelc -"..',iretor do Departamento de Serros, aoh- sua inteira responsabilidade, não se pode -resistir, -devidamente jus- clamação, indenização ett pagamento viços Postais, sendo que, enquanto não
gorem. sanadas; O , õófitra4) dontingará
quando -oCorrer ácidente•eu interrup- tificados, tais coma:
dxtra, nos seguintes casos:
em vigor para todá os efeitosção. eia viagem.;.
a) fechamento ou -quedas de bar,
a) se a Transportadora falir ou
a d oeorrencia reiras-;
n) dar conhecimento
Décima -= solicitação de
petrar concordata;
- , de 'ipao trata a -alínea anterior -á Direajuste do preço ~tratado sara exaretoria Regional respectiva,. por inter.
b) se transferir no toda ou em minada
b) intindações provocarias Par .0.‘anêmiando o Conselho interinimédio -da Agência Postal- mais pró- bordo de rios ou por águas pluviais;
parte, -9 contrato ou os direitos ou
de Preços- ((JIM autorizar A •
- -0MM.; Mem de fazer constar Q
obrigaçces dele decorrentes, sem anu- nisterlal
majoração
do preço do transporte
acidente
ele
tráfego
não
provocl^ da. Ata de Viagem-;. e
ericia,
por
escrito,
da
111CT;
roclovia,rio- de carga.
cada pelo motorista da Transportaoi -aSsurnir toc e qualquer ..respon,
c) se deixar de realizar qualquer das- 6 1.° -Ó pedido -de reajuste poderá
salinidade por -danos Causados a ter,- dei'
-viagens, de ida en. ele solta- som justi- também
ceirea , prestação .de serviços, objeser exaltinado quando ocorIn quedas de pomes;
ficativa;
' to -deste eentrato ,
rei aumenta dos valores :dOs eOlnildo
e) nebulosidade intensa;
Jia- caso do esouprimenter
d .m
-netsdocu peratil,cesá.
d,) , se- os atrasos decorrentes da
pela F,OT,,ties horários. de que trala
/1 anal súbito de motorista ,cornpro inobservância dos horários fixados, pra rios manutenção e funcionamento
daéláustila Primeira, fica varie
aalinea
das
viaturas
utilizadas
no
serviço,
-011'
sua
reiteração
tornarem
-a
juizo
dti
mediante inspec,:Tio: médica; é
autorizada a Transportadora ainsuportável: a prestação -de ser- ainda, nos casos de criação' de riovn-cw
elar.otr pressegnir a viagem, niesino,
g) agressão ou assalto.
viços, pouco IMportando imposição' encargos através -de lei..
- -Sein a reSpectiva carga-, -daneis da
multas anteriores pelo inesma
§ 29 O reajuste na Mima -do Pará,
para dptrinta. Minutos, registrando e. Cláusula Quinta re.sponsabill- de
tiade -da Transportadora, relativa à fato;. e
'aram priineirei tara 'car tias. piovisói.io
fato: fily; Ata- de Viagem.
que' 0. -se a Transportadora não, Manti- e .se-ri pereentual será objeto de 'revi=
-29 Roa -caso- -de impossibilidade inviolabilidade das malas postais
de. descarga em qualquer ponto. itd er, lhe tenhain siriri -entregues ir cense- ver no mesmo padrão técnica de seus, sãO, para-a 'alteração julgada neressá.
1,410:liaria do percurso, a carga , -duo edienteMen te Pelo seu . conteúdo '0111 veieulos, ráo lhes der nianneriç'ào, ria, 'quando da decisão' do CO, -quanto
_ser :entregue _.go representante.. tia , C11S0 de Violação, cessa quando da en- adequada -ou- não possuir pessoal anil- ao novo preço dó transporte rodoviaBOT.:na ¡escala seguinte„ fazendo trega da inesnui -os , da carga, postal -ciente e de-vida-mente habilitado, pre- rio- de Carga.
voilálár. riS Ata tia Viagern. a irre.gtda- badestina, mediante . de-Vida oUitti- judicando, eisc conseqiiência, a. pres§ 39 Tratando-se de suhStituiçaade
.dada pelo- servidor da PiOT. ha tação' dós. serviços.,
ralada'.•
contrato, para eleito de prorrogaÇão.
forma ,tio,S na-régua:Pis -abaixo.
• • ..Pisi
iosjeties gerais
—
§ .49 Verificada, a reseisao;. amua -de 'seu prazo; -O periode 'de vento, e
§, 1.9 -0- ato de reechline,nto da rnala que de comum -acorde, será -feita. .a oitenta; (180) ' OMS -para a soilcitaçãO. ,
• •Çrlif,ns.ata "Nrceirci --o )10Éiámo e a frequerMia, estabeleci, oq carga 'Postai deve atender aos apuração sumaria do- débito para h- de reajuste de que trata esta -cláusula,
Os- :001101k s er observados com o in- seguintes reegilditos:
em nove '(9)'
-doida-cão -e- encerre-mento ,cia: -conta.. tem -seu inicio
dispenatiVel. rigor no transporte de - ,c,i) exame minualoo.da integridade HaVerido sido irimosta á Transporta- de -março de mil rávecentos é setenta
carga . postall,.- sendo, sua, limbSorvância ..elaf
e Mn (1911)..
dora. a: multa convencional prevista
.eeho da mala e do estada-eia Mes- paragralO
eonSidárkela nobrigação
segu ndO 011 existi-mia resíduo
rila4 -e
0/04isuia Décima frimpira.
ea*
aragiafo unico O horárís-4,
-de multas -em .decorrênela -da ifiabSerlyequentia, a extensão'di 1/1 verificaçáo
due ci esta-do- do , Saneia doS horários fixados conforrrie presenk contrato entrara em vigor na
data de sua assinatmaye- sera.Publir,
linha e- e: telim °. de- duração, das.' pa- '.aeonc1itionanan7to. dá carga postal
disposto -na cláusula quarta:, poderá ea.do
no Diário- ,Ofie¡al, da União eor...
radas-nas, -respectiVaS cacadas:ou, pon,-. satiSfatórie.
••
FICT
desdentar
es,
respectivos
volorés
rendo .4 despesas de publicação- por- •
.tos de tritétáse cia Tranapartadórá:
das faturas por .acaso- _ainda -devidas' -conta
.
SãO. • -estalbeleeiclos.-por ato de autori- , 1, ', 3° Én], .caáo -da Vértficação de lime, -à
da,. TranSPOrtarlOra.
.Se o -crédito desta:
'elarie• reei/Met:ente da ECT- -gularidades, e na impassibilidade, no; nãoTransportadora,
-cláusula
DOÉima . Segunda
bastar
para
o
pagamento-datotaÉste'
." iCtchistile'Quti,rtá -Os atrasos. cle-; momento, de, regiati o permenorizacio: lidade das multas. poderão-á -Valeres., contiato substitui
o firmado em 1106:
das- cirennstlMcias que as_ ,cerearia, a,:
- ,correnteg, da nácibservariata
março
de
1971
sobre
o
inesiro
(9)
deStaS ser -deduzidos -desde ;logo da
Transportadorado *Oraria- -fixado- ,a deelaração -ele anorrrmlida,de devera-; :caução
mencionada na laliriea
constar; rosumiclamen te, ela nota -de
fition justificados iriMlicarn eni
elánsida
segunda, se a niesina tiver; ,c3(upgact Moima T.èreeit 5
t‘tue
será
assinada,
Pêlo
servidor
filott
de, 4.0.% ;Sobre o maior 'salário -minium tná.las
prestada -em ¡dinheiro . tern coito' eleito
,o foro desta Cidade de, Rio de
mensal do Pais;. Para o' 'atraso. de uma cia ROT e pelo motoViSta ciii Tráns: sidoeXigicle.do -fiador :o respectivo ,CeMPW, 'Janeiro,
: portadora,.
hora 4ou,..fração. de hora:.
kiStaciO
da
Ouanaliara,
para
§ 19: competente pata á -aplitação, § 39, Presurnir-se .4 que as malas ou, mento,. -debito,liniltes -da garantia.' as ações -que acaso decerreroni dó
Se,
-ainda
assim,
haver
instificiênciai
da Mi.dta o Chefe da ;Divisão do '['ia a -carga p.ostal tenhana sido recebitlaa -o- residual -das multas sera, _cobrada: pala-ante contrato, -o Aug obriga aa
iego Postal, Mediante simples' despe,: ,erii
seus suceSSoreá. P-„parti
bom estado, quando- a declaração, pelo rito executivo .para: cujos efeitos'
cho notifiCado. a Transportadora.
ineza e validade do :que licor) estiptt,,
Parágrafo anterior não': .01 :considerado como dívida
,
referida
foo.
NãO será aplicada milita _quantia ' houVer siela prestada.
'ltiefoi lavrou-se o presente cohtratoem.
Certa,
:duas ,(-2) vias, de igual teor que
o a,tirgise no tOn'to.'extrOo.
A
'Transportadora
OpOtit
•l'ausUla
não ,eXCeder aseSsérita: (60). 'Minutos,
Çláusula aitirea, tiAboruo trans- -dl lido e ,adhado certa Vai assinada
. ressalvado o caso citado no parágrafo 'Se -obriga a prestar todos os escio.re- porte -de que-, trata este :contrato tenha Pelas partes contratantes e teStetriiv¡ einientos ,relatives ao recebimento, é Sido iniciado- em cinco •(5) -dê abril de ollas abalw.
joàê Carlos
'
•'tereeiro :deSta,
,89'A multa será aplita.da, nos non- entrega -da, -carga pastai que 1-he, foi , mil novecentos e setenta e 'um .(1317I). 1, oólia, Diretor dê Serviços postais
wêtitang
i
teS jntetmerliauos Semente .;cuiando ;Confiada,. bem come permitir a fisca- a transportadora devera renovar e, Ot
Casar
Rogér
o
li Te.: 'atraso resultar ,prejnito:Ipala 'u lizacão- pOr. parte dos setores da ÉcT .completar os -dizeres esta,belécidos. na g
:conexão eoM.otitra iniba peStal. sendo ,aa-longo .da
alinea. -o da -cláusula, segunda.,
TeàtemunhaS:
4:ssu4100'
:nesSO, caso o 'valor da multa. estatele
presente con.
•
Sêtrina ieira
Soares o- Mitatrno • Abes •tie
Olawsub Nona = As duvidas que.; (frsCie:topara soma -dos -atrasá,-naS pontos trato -terá- 4, cluraçã.o 'doze .(12)
Hcio..
" IrRerineelláriOS: cern o do ponto-eXtre- mães; pr,azo este contacto da data. da porventura surgirem na 'excepção do
ri9'
presente- contrato, se-tão resolvidas
the da liofia.
:g '40' -Na; iinposição riudim serão sua -aSSirl a tura
§: 19 0 prazo, a= que se refere esta
consideradas. as ;circunstancias ,tra fato
gerador- .cld atraso- no ceencainilina- cláusula, será prorrogado antornaticamente. dar 0,erresPend ênci ti,. bem demo: mente, por susJ período, desde .epie
• a ,censtatado-da rectipéração do atra- até trinta (30) nri-ias- antes da Seu -ter,
sa;ou parte :dele', ,ciçorrido- noa. treches. mino, não 'SQ efetive, por escrito, dePRocp$so FiscáÉ
N-ST-ÉRiOinternied Vários..
clarado em contrario, por qualquer
Estado de ',São Pauli)
-5, 5 ,OS. .atrasos a 'ene se refere esta das partes, ate»denelo a conveniência
•
DA
clansula :so,rãó notifies.dos peta, ROT'. é. .clo serviço postal ou intrreSse comum'.
-Processe: Ai.- 436-72
TranSnortadora face ao titia constar
,
,
Recorrente:
Refinadera
Paulista
t,2,9
0
-intiehmplernento
-por
qualquer
E DO COMÉRCIO,
'tiaS Ates- -de Viagem, --cujo inodele: das-partes de oPrigacão prevista neste
risitada (Usinti Ailente Alegre)...
---0 Parte --integ rante -elo presente- -con- :contrato, devida-mente „coinprovado,
~unto:. Recurso voluntário
trato', .
,A,VICNR
.
INSTITUTO
DO
Ir-ação
ao artigo 36 e seu parágraM 2';
linportará na opa resetsge de pleno,
.69 No prazo- de dez 110' ginS
da
I.Jei ir 4,870; -cie 1° rie dezeinloro,de,
tio
prazo,
indoperidenterriente•
E DO ÁL.0O301.
-Conter da dia illiediato -á data da :tece- -estabelecido -ou prorrogado, somente'
1965
Transpor-: surtindo. os seus efeitos -60 (sessenta.)
binieilto,da notificaçãos
Élealter: beniz Ferreira Ribeiro.
taciota deVerá :aprese.ntar ir ROT as: .'dias
'QonSe'lho Datibeir.ãtivo
após _ a entrega de _Coinunicacãorazões..que justinauem- -os :atrases.
-eScrita
-de
uma
partes
a
-outra.
A
res,
.
. '19 Feita a notificação e- nfle liapor. inadimplemento sujeita a' -Nos terrilos cio artigo 15 da Reso'lnANNI$TÉRIO
Vendo lustifie,ativa no- prazo- indicadoj Cicio
parte infra:tara •ao paga-Mento da çao iv 1.909. de 22 de fevereiro de
neParágrato---anterior. ou Si as :razões. multa
DAS:
.de IA% (-dez por -1968 e -do artigo' 2' -da, Resolução na,
Me forem, •ce1as, a inmortfirieia- das: cento), conVencional
Som-e o- -valor- do contrdto, esti- mero 2 :071, .0 -e -6- -de -deze.nibra de 1.91..?,:
•Multas Será declugda do valor da pai- ':-macio,„
AS„E ENERGIA
para :esses efeitos, -eni • , o pre'icesse .tilialko relacionado adha,se:
aleira fatura:riu:e for apresemtada Para' -OrS 1.346..530t00
milhãe; oitrloon-; em pauta .de julgamento, para .as:
rewrin.nie z/, ROT e se 1".• ' I C f) jtos e quarenta .eMuri
tIATRI:CAS DO OU:
seis rnit, quinherrhos -sõeS' ordinárias do Conselho benne-,
-resíduo será desemitado -usas subse-' e trinta e nove oruzetrosi.
ronha- essa- rativo, nos dias 19 : de feVereirei; 12r"iventaí,,
t.
-desde- logo . considerada. coma -dívida 26' cie Março; -0 'e 23 de do OOP,:
:liquida e -certa, :cobrava]. por ação exe- -tente ano; - às quinze-horas; 30-rie feL'
•. ;4 89' Dos flápachoS _de ankcaclm
i ELEtROSUL •
inata hav-erá recurso sem ,Te-.ito sus- cutiva, sem, prejuizo da 'faculdade vereim; 13 -e 27 de Tua-aço; - 13-e 34 de
r.erisivo, Para a autor~ -superior. nrcVista, -no • parágrafo quarta -desta abril .do corrente _ano. .fts :dez horas,
0007395732
(000
Is/iF
drmitoo Tio. prazo- ris 16 d ias contadoa
CONVOÇA00.
.Conselho Deliberativo. da-ila
sala
de
data da- notificaçãO -daquelea dos- § 3.° O .contrate poderá, ainda ser Ingtituto .de Açúcar -e -do- Alepol, na' Assembléig dera' Èxtradrclin(M4,,
aches,
3":
Considerado reseindido- pela let se-cri Praça Quinze -de, Rev.errible -42
ser3o..passivels de multa os
esSe ato- fique- :condicionado, ao andar - lAia dê Janeiro- Rstado_ ria' Pelo presente flama). convidadot
§
•el'i-e-e'menbs -de obst5oule
,Periede -dê sessenta ,alti) dias inerwio, Cuagabara., aléM eles 'que ,foram -adia- 'senhores acionistas da Centrais
Ince do 1. do firaáll'aoeledade AO=
pinada - 5 inevitaVel, produzido por nado- no. parágrafo. anterior -e semi -.que dos das seSdieS anterior-os.

EE-ITAIS

e

A

-

'Sagoltkia,teirs: 19;

Bom Jesus cia Lapa, Bahia;.
tinia e.- ELETROSPL, á comparece-1 p aI ent
Eseritórioá Regionais cie Ouarent A Assembleia .Ogeral Bstraorchna-: nos
nambi
e Forrhoso ,Corlbe, Batia,
ria que seta realizada .. no dia 26 de:
horários :de 8 ás 12 e- das 13,30::
" Éffir él., eiro . de 19785 às 16•:. 00 horas, na, nos
às 17,30 horas. Na 1 9 Agen.:
Sede da g. iinpresa, a fim de :deliberar •horas
cia Regional, Rua dos Carijós, 159;
• sobres. seguinte Ordem do dia:
.109 andar —, Belo , Horizonte, na Direda;
Alento , -do, 'Capital Oocial da' : teria de Administração e Finanças
Wilson, 210; ; •
'ELOU0St.IL- tio Montante de C,i$: 'EWA:LB, Ai, Presidente
109 andar, Rio de, Janeiro e nos Escri-:09Q00i00 et stibacritó parte' tórios
:de Representação da á:à:VALE,
em dmuhelio e . Parte Mediante a .ton-; emiBrasilia,.
Ministério . de
.oezslo em açb'es• .cle créditos eldáteri, . Interior, 99 andar é do
em SalVaciór Rua
te.s
• altere,- , Almirante :Marques Leão,
. na Empresa e respeetiva,
62 ,—,Barra
,ção- estatutária
• Bahia, das 9 às 12 horas e das 14
' Bkásob, 12., de fevereiro,: de 1913, 4400 IleraS. 4/40 . Larolçs Cunha; Presidente
.4 :abertura Cla-a .propostas se dará
:• ãá a horas :do dia 20. de março .de
Ditis,1 15, 16: e 19á,,,13'.:.
103,
na sede da, 39 Agência Regional,
(NP 9990.OrS' 5309)).„
Eom. Jesus da Lapa., 31 ,de
.de. 1973, — Jóaqàilh Metiocloro , Canne." Pres. .COMissão Port. U3-12.

tevereiro. de 1-923;

Parte 11)

WARM .C./F1C1A1„. (Seção

nveura.:+6,

Programa de FormaçÃo do Patrimblo do SerVidor Público.

•
EDITAL.
Brasil
S..
A.
na
qualidade
c1e.
administrador
do , PP:grama
O Banco do .
de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP, instituldo pela,
1 e: Complementar n.9 3' de 3-12-1970, torna público que os indicas a:
serem utilizados, dui*nte o Mês de março de 1973, Mi calejo do .alitreá, •
e corref;ão monetária :a que esbal*g sujeitos o recolhlinentoS , era fOfft
aluctide Programa, quando efetnacieS com atraso, slib os seguintesr

•
•
Mês de. ,competência

Més. elyi que o
recolhimento, Se
tornou devido

<Inibo. 1971 .
Janeiro 1971
.
Fevereiro 1971 .., .......: :, .Agoste . 1971 . ......— .
.......:
Setembro
1971
.....,....:
Março 1971.,...,., OutUbro. de 1971 .:.....,,,
Abril 1971
..T,.......: Novembro • 1974. ,...... ... . ,
Maio 1971
, .•. Ó.: : Dezembro 1971 ...,.....•:..
Junho 1971 .,..
, .. ....; j.aneire 1912; ,.. .,..„.,......
Julho 1971
,..:-..•.
FeVereiro. 19.72: ..,.....,.:
Agosto 1971
A rapteita de temer* Bid*rior de Setembro 197,1
, ....., , Março 1972 , ... -á ........., •
_Banco do Brasil S. A. terna público Outribto 1971 .
„
...,....; Abril 1972 :, : .......::•..:
EDFEAL No-01:4a
!que os pedidos de "dura de- aporta- :Novembro. de 1971
Maio 1972
'.
Pelo Presente Edital, a Superintengto “Adoii.vo .. o/4 "Anezó" cleverão;' Dezembro 1971
• Junho 1972
déncia de vale ,do :59o. Franeisco — a partir do dia 1 de março. ,da 1973,, Janeiro 1972 .... ,
Jülho, 1972' .,
Spit,PALE; representada pela ,ConiláSa0 Ser apresentados .exclusivaMente, nos Fevereiro 1972
Agosto 1972 . ....
de ‘ ,AVa1la000 ... leva ao conheciiento novos formulários ,CONCEX. 4, à e 5; Março 1972 . .. ..
:Setembro 1972
, dos,,litáraSsad.O.:MieleSOlVeir-ofekecerl :reSpectivairiente, pa ,quais já se encan- Abril 197,2
•
Outubro 1972
,
:
a..lieltago:: làojtáÀ, material. Para ólá; .tratri, à disposição: 'dos exportadores Maio 1972
Novembro 1972
.',Colisiderade : IlisetVivel, no ..estada em nas agenCias, deste Bando , integrantes Junho 1972 .,....„
Dezembro 1972
..,4át,. i'se:,et-içõtke.pa.,... O . Material; Ora •à; do grupo :04CEX".„ juntamente com Julho, 1972
•
Janeiro 1913 . . .
•
venda se constitui de Meteres, ;stei instruções sobre o sem use:,
.
Fevereiro '1973
Agosto. 1972
Rio de Janelièe.12: de fovero.,,,
:Ja1o:4 :tratores, ,implementos. agricolas,
triáqUinasoorripreSsOies, grupos gerti-,; rede 1973. — Beit:ecliOtó Fonseca, Mor,:
leira, Diretor. Maio leio Ï0.oni-g. Be:broa, .materiada, é equipamentos
firashia, 1 .de fevereiro de 1973. — Sérüid
.Chefe. de Departamento ."Geyersos, e poderá ser visto e exa,m1.da 3' Região,
'AgeriCia Rego= toilda -Esjiorlação.
nado no: pátio. :da

N .p. 10
(á multiplica
v velot
recolhimento)

0,37,8943,
Ql3484.33 .
0,286309:
0,2579,48
0,234691,.
0216399:
:0,199331.
' 0130689.:0;194631
0;146424',
0;124671
0,162141
0983893*
0,072220:
.0,091.935,
.0,049320
0;9398,[9:
9l025061
0,013995-

DO
INTERIOR
.

BRASIL S/A
,BANCO
CARTEIRA 5E ,COMÉRCIO:
EXTERIOR
:SWERINTENDÊNCIA CO VALE`
comuNiamx.)
N . 401.
'CO 'SÃO FRANCISCO

A 311144

•\:

RePosi(ó:rlo , de': dou tr.taa, deels60 a4ánistraUsràs, ,PU0Or%
Tgibmml Pederal, elaliata0.O loglO
aes'Srdfios do , Sdppein.0
,
. giva: et
.legislaçád. Plibiltaçào , trimestral
trI,T.M.0 NUMERO PU'RUCAPO ,,, 123-(smIgui.197.2)
.
....
• ,

Preço': Cr$ IMO
Oepartanienho de Imr*easá. NaelOnal
.1\M""trtet'M atvas4ctóS
Item à venda á coleção de ARQUIVOS desde 1943, egçeto, osj
tenÀ &O
&I, já, esgotados'',
#24.,
VENL)A
Ne' OztarraNt..á
Vendas: Av. Rod.,riqoas Alves, ti.
Seção:
Agè A 04: Mlqiatádo da Nzéride
Agencia Ui. Palácio kl4 Justiça, : 3 9 pavimento
Sala 311
Corredor
Atende,se :?1, pedidos lásA0 Sea..v4O. de, Reembolso ,Poatá
• Ni sede,

do

Di.i.

PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cr$ -0$0 -

