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PO1l,5ARIA. DE 2 DE MARCO . cer -o- cargo eria 'comissão, símbolo 6-C, PORTARIA N.° 3,256-DA DE 6 DE
. 4)5 '1913
FEVEREIRO- pls 1973
de Assistente da :Divisão. Estadual
0,Preaiderite -da Instituto. Nacional Técnica do Estado d.o Acre, da '0e0rO
Presides-se
do Instituto Brasi&nadaria Regional Centro-Oeste,. da leiro.. de De:envolviniento
de Oolomraçao e Reforina .Agrária
Florestai,
MORA,- ind, , usa: daa-- atribuições que Parte Permanente. da -Quadro de pes,-- rio uso das atribuições. _ate lhe são
ane confere a alínea ":11"-Cla artigo 25, soai Instituto, transforniad(i. conferidas no incisa V,- do artigo 23,
. da'Reg.ulamento Geral, aprovado . pelo pelo Decreto n° ;69..532; de 16 de -no- .slo RegirneW.o aprovado peio Decreto
Decreta. riárdero 68.153,, de 1" de fe, vembro de 1971. — José Francisco- de
62.018 '08 29.12.67, resolve,
Mount; Presidente,
.vereire de- 1971, -resolve:
Aposentar
nos termos- da artigo
Tendo ein ,Vista .o contido na
NP -.356 — Coneecler ..eXoteraoão • a
176, item . I, da Lel n.* 1,711, de
503, -de 23 de fevereità 28.10.22,
'Ecliseri,. -Bittencourt,: Médico 'Veteriè- RM/DASP
combinado com . n item 11
nana dó. ,darga. em 'Confissão,. stni- de 1972, aprovada pelo Senhor P.res1.-- da artigo 1:02, da no(m Constituição
1,010 5 C de ASSistette. da Divisão' -de dente da :República, cordame' 1:14;
Brasil, -de 11,10.69, o Au:dl:ia»
..Asaistánoia Temida 'tlp' ,Departamento mera 1.611-72, publicado -no- Didrio, do
Rural - P.209.'1; Joaquirii Padilhá, do
:de DesenValvittiento Rural.
Oliciat de 18 -de- mana de 1972 .
Quadre de Pessoal -- Parte PermaN° 377 ,-- Designar Antonio Carlos. nente,. deste Instituto, matricula nu11 -- -faseil . çessar os.,efeitos da Portaria numero. 167, de 18, de janeiro Darvalho -CampoS Técnica de.ca- mero 1.-795„482; lotado na, Floresta
de 1972r -relativa a. e:pilé/ação- -de Tem-- -destro - Tributação, referétcla 12;' Nacional de trati. no Estado' do faTO-Integral ao aludido servidor.
faixa ., .regido pela .01,T; -deste
o-a-na, -com -os proventos proporcionais
tituto, para, em caráter eimepcional -é, •a 25 (-vinte e cinco) anás de serviço
N° 357 — Nomear Edisan Bitten- transitório,
desempenhar Os encares.
razão c1.0 1/25 ,(uni trinta e OitICOY
caurt,:iviétlico Véteririario, -para -exer- cOricertentes
Is Ituição gratificada' avos .P or
Todo Maziricio NaCer -o -Carga em. • Co M
- issão,: siniból0.
símbolo'
2-0,.
de
Chefe
da.
Secad
Pi-esidente.
Moo, de .Assistente da- Departamento
Tributa,
ç
ao
dá
Divisão
de
Cadastre
e
de, pese-ri-yd:VÁ-inepta Rural, 'sia paute
N." 3.253-DA DE -9 DE
2. Permanente do- 'Quadro de Pessoal Tributação da Caordenadoria Regia, PORTARIAFuvEREIRO DE -1-012
da -luto- pauto da parte do Quadtddeste Iiistitiito, era vaga decorrente
-da .eigniração.Jorge. Pitheiro. .Bar- clii PeSsoal -da Mesmo Instituto,. -O Pre,siOctite do instituto, Brasi.-ge,s.
José- Francisco de 2111 94ra 'Ca- transfOrmado pelo Decreto n°
leiro de- Desenvolvimento Florestal,
'Oal-canti, Presidente.
.de 10, de novembro. de 1911, Concèden- to use das atribuições que llie .são
:.do-lne„
comogratificação
provisória
ConferidaS no- inciso V, ao artigo 2-3,
. 'PORTARIAS- ll)E 7 DE. MARCO
'não ineerneravel ao salário, a retri-. do Regimento. aprovado -pelo Decreto,
. DE 1913
IDUITIQ, -aprovada para .o -desempettio 11.° 63..018; de- 29.12.e7, resolve,
' O. presidette -cla jiaatituto- Nadiotat desses- encargos nas termos da cilada
P.") Aposentar nos termos de artigo
Oe Colonização - e -Reforma .Agrária
E11/1/DASP 163-72, revogando -em 176
item t. da Lei t,° 1.711„ cie
conseatiência a Portaria n° 2.329; -de 28.13..52,
.no. -uso das atribuições
com( O item- II
-lhe confere a alínea "ri?, -do -artigo 25,. '1 de- novetibro de. 1972, — José Fran, do artig0. combinado
.da Nova Constitu-irão
Reóulamento Geral, aprovadO .pela _cisco rie 11(roura. ,Cavalaanti., presidente cio Brasil 107,
de
1.7.19.69:
o Mestre- de
Decrem n o 68:;152, de 1 -de fevereiro, 40 INCRA-Obras P.1202.12, A, Coiornbo- Oabi,
.-(de - 1971, resolVentoni, cio -Quadro de Pessoal — Parte.
N",272 ^ Desig nar- IIintberto Luiz
Per-Manente, deste Instituto, matri[N.STITUTO RRNSILELRO.
.2-argtms Bastos, Etgetheirp, Agrônomo, i
Cuia ri.° 1.831.453. Ibtado no Jardim
referencia 15, fai-a "A",, -regido pela: ' DE :DESENVOLVIMENTO
Botânico do Rio de Janeiro, com n
-deste Instituto, -para eXereer.
proventos proporcionais a 26. (vinte e
:FLORESTAL
as ftnções .-der(ixecutor do Projeto Inseis) atos de serviço à razão de 1/35
tegrado de -0010niza95,a Bernardo PORTARIA N.' 3.253-DA DE 2 DE (um trinta e cinco) avos por ano.
Estadd .de
FEVEREIRO DE- 1973 • .
2-') 'Este ato retroage em seus efei•'N' 373 — 1 — Nomear 'IÇaluyo- Tarj Presidente do Instituto Brasi- tos à partir de 19 de dezembro de
imoto, Diplomada em Economia, re, leiro
de Desenvolvimento Florestal, 1972, — João- Man.ricio Nabueo —
gida -pela O
., para exercer -o caruso- dás atribuições que lhe são Presidente, .
.
ro era comissão símbolo ,6-O, fie As--: , nc
conferidaS nó Inciso V, do- artigo PORTARIA N 5.282-DA DE /4 DE
.',ei4;ette da Divisão. EStadual Técnica- 23
do Regimento- aprovado pelo , DeFEVEREIRO DE 1973
-Cc. Mato. -Grosso, da ,Coordenadoria ereto
t." 02 01:8, cio 29.12.67, rds(Ave,
Re n'ionv d6 Gentro-Oeste-OR-01,
Assessee Técnico -e de Coorcie--.
:Farte Permanente -dó Quadra-de pós-, ' . Cessada a vigência da Portaria nação do Instituto- Brasileiro de Deoal do -mesmo Iristitutó, transforma.. n." 620, datada de 1 de novembro de senvolvimento Florestal, no use das
.(lo pelo-. Decreto
69.532; de til de 1988. designar o Oficial de Adminis- atribnicões que- lhe foram delegada,
. .novembro de 1971.
tração P£3'.2K .14.1j , Antônio Ma- pela Portaria n." 3.217-DA, de- 24.1.73.
,.heus xruger. do Quadro de Pessoal C de 'acordo com e artigo- 17 paraII Fazer cessar os efeitos da Pordeste Iri.si:ituto. varo único, do Decreto ri."- 64,438.
n* 77-73, de 15 de janeiro cie -- Parte Permanente,
n.. 1.297.258, para exercer de 20:5.59 -ombitado . com -o Decreto
fara, publicada rio BI a' 5, de 17 dos matricida,
a Rincão gra.tificada. símbolo 6.1f. Èt. 6 68.587 de 29.5.72, e o artigo . ti
:mesmos Mês. e 2,mo,
de • _Chefe do Posto de Controle e do Decreto-lei n.° 1.150, de 3,2.71,
Nv 375 -,-- Ninnear Etilda Buarque 'Fiscalização POCCF- :TIPÕ "A", de resolve,
és Araujo, da :Silveira, Auxiliar Admi- Florianópolis, Se, criada pelo DeDe-signar Maria de (Carme- Vailla
ser- I creto n° 6') 007 de 29 12 67 --,
wistratiVa referência 7 fa,ista
.exerter a Junção:
/ Midor OLT de,ste. Institutos kraó:& ()ger- PO .71fatKétP 53,gbyco -,..- PreSidentcu Paia (MN

D.E. MARCO DE 10-75

de Secretaria., prevista- na M- Chefe
bela, aprovada peio Excelentíssimo

or Presidente.-da Republica e .
•Senh
dc 10
piiblicada,
Mário
cio abril de 1970, atribuindo-lhe' a
quantia, mensal de C.lr$ 777,09 (setecentos e tetenta -C sete cruzeiros)0
a, título de gratificação pela, Repreentação, -dó Gabinete. ,
José Andrade de Atingida c Szlin
Assessor Técnica de Coordenação.
PORTARIAS DE 19 DE FEVEREIRO
DE
O Presidente do Instituto Brási,,,
leira de Ddsenvolvimento Floresta;
no uso das atribuições que lhe são,
conferidas no incisa V, do artigo 23, • •
dà Regimento aprovado -pelo Decreto
r.° -63,013„
29.12-.97, resdve,
N.° 3.266-DA — Aposentar noS
termos da artigo na. item_ 1113 e 173,
Itein da Lei 0.7 1.111, -de .211 de
outubro de 1552, O Medidor de Má=
cidras. P..605,40, João Batiatn. Mar-:
tina, dp. Quadro -cle . Pessoal — Parte
Permanente, deste IIntItuto: matnOla ri. 0 1.798.831, lotado no Posto
de Coiltrale e Fiscalização de eliapecá, na Estado de Bania Catarina:
N." 3,266-DA Ispem,ai 7l c
rico de Contabilidade P.701.15-.13,
Eliza, Dor-,,. Silva. Teceu:tis. do . Quedro, de Pessoal
Parte Permanente,
deste Instituto, matricula numero
da
funftão
gratificada: sim;
1.558 2"
bolo 1.F, de Etc-arrogada da Turma
de Serviçõe Auxiliares .(DAF-e-TA),.
ma Seção de Oontabiliclude (DAP-O),.
da Divisão Financeira (DAM, nnrk
a qual'. fora designada pela ,POrtarta
ri.° 1.406, datada de 15 de abril. de
1970'.
N." 2.270-DA — Designar o Técnica do -Contabilidade P7113 .15.-E,
Riba Dora í.41.1va. Tocantins,do Quaente,
dro de Pessoal
Paa,te Perman
Aeste tiatricuàa ri." 1.558 246,
paraexercer
a função gratificada,
sí-mb l- 4.F, de Assessor Administrativa da Delegacia Estadual no
Esnirita Santo, • criada peiá Decreto
número- 02.007, de. 28,12,57. — ,foão
Maurício A(altteo. -- Presidente."
PORTARIAS DE 22 DE FEVEREIRO
7381 1977
O Presidente clo Institat,o Bre4leiro de Desenvolvimento Florestal;
no uso das atribuições que lhe são
confericlaS no inciso V, do artigo 23,
do Regirnetto aprovado pelo Decretó
62.0-l .8 de 29.12.67, rewIve,
Revogar a Portari..a
N" 3..27i-DA
ri.' 3,0:11-DA, de 1-2 de setembro c1C
1972.
Designar o P
N.' 3.274-DA
quisador ein Agricultura TO.1501.22
Nelson Lima, dó Quadro de Passo 1.
— Parte Permanente, deste Institut"
matricula t;" 1.151.334, Para o5e7
a função Rratificacla, -símbolo
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1) O. -expediente dai rePertiçOeS
públicas, destinado -a.
àera recebido na, Seçãotle
ttaçãeg até ás 17 horas, 0 atelig,
PEPARTAMCZN `r0
mento do público pela Seção de lic'IMPRENSA NACIONAL
itação- Serd de 12 às 18 flora
2) Ós originais :para publioaçãín
o!PtrITOPI.Vgt14,ty,
devidamente aittenticados, deveres,
É3ER TO a! .d1R1177.0 P.gRE1RA
ser tittittógrafades diretamente, -emespaço dois, em papel' -adetiltado vit
pr,.F0,•no lia Puen.liDAÇa
cHgFE, COA gER ÇÃO 019 ngtTAÇAP
-ápergaminliado, Medindo 2248 cen- t10-1/?/. 72
E:3; DÉ, ALMEIDA CAP,NEIRÕ
tinteiros, sem emendes Ou rasuras
:FLORIANO OutmARAffs
ewe dificultem a sita compreensão?
esuespedial -Onanaõ . ebnitiverent ta,e)F-I'ÇIAL
belas.
Sèrda admitidtià eõplas em tinta
'0Arkt:it
•
preta o indelével, ia critério do

theatio . ,eu Vaie postal, em layer ao
Tedoitisira • do :Oepartainento -tte lia
dliaetonta. •Quanto ao, ventre,*
-to de „porte aéreo, em favor eo. De- ;legacia Regional cia Dniprésa Brast,
tetra 11.a Correios e Telégrafos eni
' Braállia.
7) No eas'o de pende aéreo pata
localidade mio serviria per êssei OulO
de- transporte, -a Delegacta 'Regional
clã Empresa Brasileira o Correios
Telégrafos ein Drasilia ee -obriga a
PomPleiar o encaniinliainento des,-•
1i-1724'1án/o por ou-tias vias, inde,Pendea,
Urizerrte de tteréseintn no preço,
' 8). A Delegacia • fhegioniii da Cmprêso Brasileira de- ,CarreioS à 'Telégrafos ela 1?rasilia reserva-se o 41,,
:OrgÃo dealiNulp 'octilleação. -dat ate
.adrnialetruçãfo: .d6oceetralizado
re!t 0 Cte realustár os -seus.prers,
áy Os originalà elicamiltliados ét.
-lmpreae coe -oficinas -do :Dopurigraenio de I mPrOo8 •Nudocia$
caso de elebação clã tarifas- -comer-,
publicação não serao residtuldàs tia
• ciais aéreas, mediante avisop
-révia' .
pantd$,
aOs :tzásinantes.
,
,A .1--L1
4) Afi reetdmacões :peiVnen3/4„e:
.0,,r -oragos :da ,assinatitta- pó.
•
_
•
.
ena teria 7'04,11mi-ida nos :casos cit.
'derao ser seinesixal: eu anual .e. se:
-érro -o4 :olid88lia; serão encaminhadaà,,
Iniciarão
-se/lrptie
noprinteiro.
dia
rt4,
por escrito; a- Seçilo de ;Redação; até
A'S S IN ATURAS
no mês subseqüente*, 'ó pedido -do;
o,giate dia -fitit stibseuilente -à
'verte -aéreo pOderd ser nienácil,
RUA/0400% I. :PA1ltntLARE8
publicação.
rroxonAann
Mettrai Ou anual. 9. prazo .das aSsi,
45: 4.3 assinaturas serão teimadas, 4/71.4 i'l ....(\•••.•• • ••,.•
na-rosas pata o kaderfor ,t só-mente
Senvesine
-Cri
37,50,
5000
'anua?
D.IX O transposta -' ,por via
nde liaverd transporte por •
74,00, ida -aérea,
aérea serei contratado .separactaxnente"'" ,! •••`4. n • !••• • • • •,•••••• 0 54, 100 00 Ano ••••••••• n••••••• n•*""*•
;cora rt Delegacia -da Entprésa i3ratistertár
Ex,tertor
10) A reitovagda -devera. ver SOlict.àtleirit
GorkeioS e, 'Telégrafos eirCOM antepeencid dpodo.4
dias 4o
,,,,,eço.repari -A
** f* 'o** o a • • • • • Cr$ 120;00 41/0
• *,.• Ir* sh á it tt
90,00. tdda
vencimento da. ,4,Ssinetara a do porte,
tonbi% efte eitoamiiittor o Pedido d.a.' •
aéreo
viúcidpi,
àétão'
sitspnáoà
PORTB
asSinatuira
0:1-,N Neste ,eéiso
:,depeittlenteineirte de.
,cisonante, Irritigirct ao D 1 N o pe Mensal „ Cr$
mitag
1 Seinesixtil Cr$ 402,00
:01s; 204,00
17,90
11) Paia teceberenii- os, supleineii•"
-didó de tiààiitrititra -é o PaOrnewto
tos as edições doà, &Mie °KOOS,. iii
Valer. corres.¡Seitc,tente, fia forma do
N Ü MEFiO A`,VtILSO
assinantes ,deverão solicitd los tio ato
dem. .;sëeyfigã':
assinalara..
.
0. preço do mi/mero aruláo figure
pagino ite-cada
• J6). 4, -xt.lessa ta Vaiares. Para éxenv00,
-12) os. pedidOS iii assinaturas do.assiriattari4 ,ewo :sorá 4oeutporhada,
„Mervictioreà débent Ser .ene~i-ffltado's.
esclarecimentos raggitte -à sua;
O prec,o dó e;seniplar atrasado seri!, -acresaido da.
--0;04
4 o, com Ocrni-propaate de sua ,situaçaro,
JaPUCage, 4er4: ./éita '80.2nente - por' inania ano, ê .de 'Cr$ 0,01 per .ario se de ti.itos antaileres,
luncioita4

PEEDIENTE
-Dg

9)

de- Adininistrader ,do ParqUe Nado- ri° 2.331..814, para- exercer -a :Nação 202.10,E, do-Quadro de Pessoal — -Par- PORTARIA N°
DE 26 Dia
md de Itatioia-Rj, criado peio De,. gratificada., símbolo 12-P, de -Encarre- te Permanente,- deste Instituto; no
FEVEREIRO DE= 1973
:ereto ri:,42..07. de- 29: de dezernbro gado -da 'Turma Administrativa- do oxereicio da função gratificada, simPresidente do- Instituto Brasileiro
-de 1967; na vaga, decóprente do fale- Posto -de Fomento Florestal de Campo bolo 2-P,de Chefe da Seção de CODesenvelViniento. Florestal; -no
”
IVIourão---*PR, :criada pelo Dedreto nú- dastro Pag
' cirnelitO -do Dr. Luiz NObiachi.
amen to procedente-do Esdas
.atribuiçOeS.
-que lhe são conferidas
niero62:007,
de
29-de
dezembro
de
1967
João • Maurtijic I.Niabucopresidente,
tado -da Guariabara --- João Mau:4d°
polo
inciso
II;
dó
as
tigo
239
do
ÉSÉjOà() Mll2141.00 11T.alnieo
Nabuco
osidetife..
PORTARIA N° .3:2.231-DA DR, 27 DE
Mento aprovado -pelo Decreto 1,n:inter°
' PL'VEREPRO DE 1973'
'O--Presidente -do Instituto- Eragileiro 62.,018; de 2942.67-,
PORTARIAS -DE 1 DE MARÇO
deDesenvolviniento
Florestal,
na
Uso
Considerando 'as c;oildiçç)es , .est4. 0ele •. .
.Assessor Técnico e de 'Coorcle,Da 1973
.dria
-atribtrições
que
lho
são
:conferidas
.cidas
pela
Empreza
de
Comercializa
maçãe do Elatitutó. Brasileiro de DeO Presidente instituto Etasileiro no inciso V,, do -artigo- 23, do--Regimenta .cion Agric.:jia (EÇA).,..organismo eátatat.
senvolvimento Florestal, to Uso das.
polo Decreto IV 62.018;_ de 29 :Chileno; para a importação, -tre.
•atribtiiçõen -que lhe foram delegadas do: Desenvolvimento plorestal; no usa aprovado
reate beneficiada -de _procedência
pela portaria n.° &,227,DA,, de -24 de daS atribuiço'es niie lhe são confet idas de .dezenibrode 1997, TASOlVe:
-resolve:
nos incisos III e XIII, -do artigo 23, do:
- —
.3.2118-DA
janeiro dá 1973; resolve,:
Transferir„ no inte.4
Regiinento aprovado pelo Decreto
.reaSe
da
Administração,
4ASsisterite
:
Art.1°
Pica
permitida
exportaçãe
Designar Substituta do . -Diretor mero,62 .-018, -de 29, de dezembro de 1967, Aditihristrativa, From -de Lima Rocha de erva-mate beneficiada,-apara
o,
go DA,. Suavita Pinto Martino, O :e de acorde com n disposto na Leinú pertencente
à
Tabela
Extinta
Pes-'cedoChileno
mediante
•
~retira de
Diretor da Divisão , .0e Pessoal WaS-. mero 4.019i de 20de dezerribro de 1961, aoal. 'Temporário regido-pela .CET para: credites- com letras de até iáadias,
aos.
hingtón Eficio dé Asa-vedo e a -Chefe -regulamentada pelo Decreto ng
-o. Gni flete -cia Prealdenola, em- Brasillo; mesmos preços. -fixados para -a. exportar
• -da ;Seção de Classificação Lotação . 30- de Março -de 1962; ré,SPIYO.:
procedentedo
'Estado
-da,Guanahára.
ções CoM créditos: a vista, .
'Movimentação da DAP, .POulino
N° .3,285-DA -- 19) Transferir para -10 3.239-DA -- •Tvrtisferir, inte- .Avt.. 2° Esta Portaria entra &ta
Wepomuceno da Sirva, para siri
nesta
: data, revogadas as •cliSpoSiçOes
Brasília.,
a
.Seção
de
Classificação,
Loresse da Administração, o..Contabilista
Missão e sem ,pi:ejtlizo. doa .cargos -ellfauríció
tação -e MoOhnentação. (DAP-E) -e a Técnico,. Osires do Almeida G.i.a.ngeiro, sin :Contrário:,
filnção . que -exercem, -estudarem ern ..Seçãe-de..0aciastre
9 Pagarnentc,
pertencente à Tabela 'Extinta de PO- buo -- Presidente.
todos: os .seus.detalhes,.a tranSférência -(DAP-Q).,
fiou
do
na Guanabara
, soal Temporário,. regido pela, C.LT; ;paro
do- pessoal- para Brasilia, apresen- slees
apoio -das reSpectimas stibuni- - Gabinete-da presidência em Brasí-lia
.tando á Presidência :deste,
SUFERINIENDÊNCIA •
-dados
neste
Estado,
prodedente do- Éstado 0a .duana•bard.:
uni trabalhe :conclusivo sobre -os ser..
20), O Direter da DF tomará as proNACIONAL
,Videres• deVerão- :ser hioVinienN°
—
Transferir,.
no
viclênciasatrayés dós respectivos Chetados paro a Capital Federai, ficando- fes
.40ASTECI.MRNT e>,
resse
-da
Actininistração,.
•oAdvogado
-dessas
Sedõ'es,
para
implantação.
e.
incumbido de .fikar 4 letaeão
:Guilherme Dias Carvalho perteneepta
Retificação' .
Brasília., n relotaçãó no EStacia da di mização- -dessassubunidades na :à
ando absorver' Tabela Extinta de Especialista Tem
Guariabarp, á 'á {execução ds mos -1- , Cap ital Federal, precur
óidrto
perario,
regido,
pela
.CLT,
,o-abipara
o
-do dia
racionalmente OS núcleos de retagtiarque parcelada-mente
da Presidência em- Brasília:, proce- Portaria Super IV 66- — pág. 648.
1,ão so .proceder a -proporção que as cla de forma-que os serviços não sofram nete.
Art. 4° 6 2' — coluna- -prep. ?' leiteorfurittidade. Jooet mau- dente do gabada da Guanabara..
unidades o -subimidades: transferia:O só:Ilação
excesso novembro — onde se- lê,
Presidente.
das possam . abaorver os remanescen- rieio Nabuco
N2 3:291-DA — Transferir, no inte-' 0,37.7
— Lela-se
tes . dos núcleos de retaguarda. —
N° 9,286-DA — Mandar servir em resse -da Administração, o-Contabilista
.13ugénio José Andrade de Almeida Brasília, "ex officio" no interesse da Técnico- N.elson. Sokolowsid, per tenten - Página -649 --- Art. 7 0 , Onde se
Paolina
v
e Silva
-te a Tabela Extinta cie Pessoal Tempo- lê: Os preços .do litro de leite ./1••••
Assessor Técnico de door- administração. a seridora
pomuceno da 'Silvo, matricula -numero rário, regida pela CLT, para o Gabi.- :saclos par . e produtsO não theitiem-o
. cr.o-nação.1.600,708, Oficial ,de Administração ... neteda Presidência em Brasília, proce- ICM. Lela-se: — -Os preços do it.
PORTARIA DE 22 DE FEVEREIRO AP-201.16,C., do Quadro de Pessoal --- dente do. Estado. da Guanabara. — tio de leite fixados para o proritt,
DE- 1973 •
Parte Permanente, deste Instituto no João Maurício. Nalyuco — Presidente, tos , não incluem IC1VI..
O Presidente do Instituto- 13rasiloiro exercido da função gratificada, sím3.-299-P — Designai Dr. Olavo: Portaila Super n° 07 — pág. 643.
de Desenvolvimento Plorestal, no -uso bolo 2-P, de -Chefe da Seção- de Classi- de1W
Freitas Machado, Delegado no Es- Art. 1° — item III § 2 . . Onã
cUrs atribuiçOeS que lhe são conferidas ficaçã.o, Lotação e Movimentação.
de Alagoas, Exectitor do Convê- se lê: A sobre-cota, de leite do preno inciso V., dá -artigo 23, do-Regimento' (DAP-L), procedente do Estado da tado
nio- celebrado entre o- IBDF e a Supe- clutor (leite-sobre-cota) terroso-5n,
aprovado pelo Decreto n° -62.018, de 29 Guanabara.
rintendêndia
do Desenvolvi:inepto do,
ao awhento cie -cota que 'esto •
de dezembro- de 1-967, resolve:
N" 3,287-DA -- Mandar servir em Nordeste — SUDENE, objetivando a derá
obtiver no ano cie . 1973, sebre a cota
.1\in 3..276:-DA
Designar o Eser-e- Brasília, "eu officio", no interesse da -realização
-de
estudos
básicos
e
neAquiproduzida
TIO ano de 1972, ni-6clia,
vente-Datirógrafo: Alr 2.04.-7, Mario' odin.inistração,servidorg Maria
florestais no Nordeste. — João entre: a) junho O setembro, hichrArana, do Quadro de Pessoal -- Parte Am.élkg. ágailleaio EarValho, matrícula sem
MatiriCio Nabuco — Presidente, — sive. e terá vigência a partir -de nu- Permanente, -deste Instituto, matrícula -a. 1:098,244, Escriturário
Processo ir' 2.111-73.
tubro cie 1973? by setembro e 46-
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);'t a,feir a 9

RO OFFOIAL- -'(Seção

Parte :11).
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.
:I'Vfarço- de 1973

mrtibro, inclusive, e terá vigência a terá vigência, a parth cie janeiro- de ; -1.'arte Permanente, desta UnlYeesicia- mero 08.955, de 20 de março de • 1970
,.de, em virtude •de ter sido _geconhedie restá-Iva:
..
1974;partir cio janeira : de 1974; Leia-se;
- ida,- sua, -estabilidade come - :Professor _ N o 30 ,,. Nomear Sansfka David)", ida
'portaria re> ag — •pág , , Hg
A sobre coa de leite do produtor
On:Titular na forma de. artigo 1:77, para - Rahritindo para exereer c Cargo ein
Art, 'I° ---- item 131 — e '3' —
o, slinbele -0, de *Diretor da
iloite-sobre-cota) ,corresporiderá
: .grafo 2." -da Constituição -de .24 de ja- 'demissã6
deSelê:
Considera-se
leite
excesso;
'
- Divisão, de Assistência do -Pepariete
arunento de cota que este obtiver no
1907"
neil
°'
'6e.
a
-quantidade
cie
mensal
recebida
I
vago
um
(1)
-cargo
Mento
do
Assuntos Estudentfe e Re,
: alio de 1,918, sabre a- cota produzida
dei II — Declarar ,
. ire ano de 19'72, ipédia doS, 2 (brês) que exceder a cotae sobre-cota,
n
s, n de Professor Adjunto„cócligo ED-502. gistros ,Geraia„ criada leal() Decreto
anterio
11 9 70- .844, de 17 de julho- cie 1972..pue
ãe Menor produção nos peão., Polidas nos parágrafos
meedscompeeendiclos
. ,Oensidera-se leite excesso, ;a P"Lir 'cie '7'---13'. _dos
-entre: a) junho Lela-se;
"b'''
Ulteia4
'25Reitor:.
11°-—Diári°
'1"iire'a"
d
co
-quantidade
mensal
recebida
que
INe
70
--Designar,
.cle
acorocom
'Oat.,
,Pansio
, ,kita Cle
.
sequente.
Vige/1.
•
,sew inbro, inc.lusive e terá
letra "1" do art. 35 -da Estatuto cio- toe,
.. .eia a partir de etittibro 'de 1973e bl exceder a cota ,e sobre-cota, defini , a Universidade,
aprovada pelo Decreto
eetembro e dezembro; inclusive, e das nespe./á-era-1os anteriores.
PORTARIAS DE 28 DE
,n1;iniero 65.050. -de 1 .de junho-de
FEVEREIRo DE 1973
Sônia -C-ilaucia de 1-iYeites perna-ledes,
Bibliotecária, caiu -exercício, na PecaiO Reitor da Universidade Federal
t dada de Direito, para exercer a fun- Rural da 'Rio de Janeiro, no uso- da
TER K)
1.3 A : EP Li AÇA
:ção g. ratincada de , Ohere da Eiblio- atribuição qUe lhe confere .o- Arte,o;
•
, teca Dentnia, •1111'b ')I° '-iii, cuida pelo
pele' 12. alinea "j" do Estatutoedesta Un'i.
E . CU'Ll LJ , N, A .
Decreto ri.' 51- 305. do `I. de janeiro 'do versidade, aprovado polo- Deceero tin.,,
•
.
mbrocie
1962.
Mere 66.355, d .e 20' de março de 1970;
. • '; Rio ,do Janeira, 25 de sete
Peoe., N.' 73 — 1 -- Exonmar.. de acorde r esolve: '
•
Panco nod rigues ,LiTná,
1972,
—
d
a
,p:
j
c
i
Ec_56,1
cio
o
a,
u
Tit
l
te a s ox
N9 84 — FaZer cessar, .e Partir 'de
a letra `, I." cio att. 35 do Esta,
. AVISO! Ãs- :.REP.MMOIS
uFRJ. _ A lem. ma/tetro n a,a „' 4, / com
es efeitos- cia Portada núme,,
lute , da, Universidade Federal,, apro- 5-2-73,
'PO-41CM,
professor Titular EC-301 do QUP <Ia'
, de 1 de . ro 016, de 16 de janeiro de j,978, nupereto
De n 66.650
."
loRj ._ .E aual , do sta.,),,,la , a (t 5,1714 yaclo- elo
de
JOepartániento ;ite Imprense
junho de 1970, Mbfaci Matos e Silva, blicada no Diririo , Oficial, de 25.
Bai,ros, p ra tedsor Tital çal; ,Bl e e501: do do
Mn,
i
*
epartiçõgs
-caego de Professor Assistente, •c o- ja,neire. de 1973, que designou
Nactioncil cavisa 1i
, digo EC-509. do Quadro único tle ePs- ra 'Lins do Albuquerque, 'Bibliotecária'
bic',ein Reá:ir ,rjue ,deverão provi- QUP de, IJERJ
a ra
20-E.
- 151
soai...Parte Permanente desta Unis‘ er- EC 4,.
a reiorma das ess;aateeas
.
• 'at.tção
‘ 'dá. Biblioteca,
. exercer
.P
.. . de
•
Chefe
' ‘,Irtucle
.
.•
de"ter sido
,j,eco ‘ graJticada
11,NWER:SIDAD:E.; FEDE:PA--siciade,
em
dos •):;áríj'aose ofleigiS atzeHe .dia 30 de
bibe
1-F,
èii)
utee
,
dasua
estabilklade
-come
Pro()entrai,
símbolo
niu-Jel
a :Urde ,evitar o eancelemetito !
:D,E ,GdIA S.
.
:ressoe
sido teansforinada
peiocie
Decreta
. 1tular na forme da ar-h, 117 Ver71,706,
.
data.
edo .remessa a partir
de 16 cle janeteo
1978- 1,_
no
tla Cenú-kuição Federa:1 ,de 24 de - puhltoacie
PORTARIA DE 16 DE PEVF,REIRO 1713a
na
Dlierto.,
()licita,
de :8
0. -•registro de aseijiaMra novo, ou
DE
1079
•
janeiro
de
1967..
.
,
•
•
.
.
.
subsequente.
.
,
'a.,
¡feito
eontre.
,
.
.
,renovação,. eerà.
o)
.
ler 8.5
o
O Reitor da Universidade Fe.djwai : II - _ Deciar-ar vago
• , - um carg,
x • 0-,morar Flui
.Mireeentacão dó- empertiM do dc pede Galãs, usando de euas atribuições
, • de Profeesor tA
.(')GbliAos 125.?j, {, rri-ento-- -clo--- Cal>':::') ., e3i; Oenns's-ão, s^liansb(at
)rss, islvteaIii51:1% & o L
M1 ; cia
legais -e estatutárias 'e tendo cm- vis e j50e . .„.... leror,
,
ia • 7e0,. de Chefe -de Secretaria da 'ta ei- que consta -do Processo- IT(I.M6". vares .aa. ,Gosta Saco-los, Rei-ter. Instituto ` de Matemática. Física eA TerIOViãO' 'CIO r eOnteaN de pote
esolve:
-Quunica, a partir do 18 de _janeiro de
.e•Orea deverá . ser solicitada, com .ane ro 003SIP73,
Nó 186 e-- Conceder a,posentacloria a
1973, per ter sido transf i netado pele
,teeectOicie, 30 .010 : dias de ;venci- Eme
ER-S1 DAM FE-DEM
Flemy
Ourado,
Matricula
numeDecfeto- no 71.706, .de 16- ele janeira
mento,.à Diretoria ,'Reíliona/
DD
PARA
ro
'659.741,
de
ecoecio
com
os
artigo
-de
1_903; , pUblicado no D i,arie, .011cut4, •
!OM,preea braailelee de G.•:)ere.los
101, inciso 11i, Paragrafo (mica e 102,
de 1-8 Subsequente, .
FEVEREIRO
ATO DE
inciso I arinea "a", da Constituiçãe
!rêlé9 tafesi (ein.
-O Reltoi, da igniveesidade 'Federai
DE 1978
Federal, no. 'eaego --de -Oficial 00 Acie
Rural 'do' Rio cle. Janeiro, n.o- 1.1..0' da
-.
• Federei
, ..
•
.. ela
Minietração , Código AP-201.1.0-0, de, 2n .R-:. eitor
,lacie
do atr ib u ta íva que M.e conf ,v e o .'whig9
l niversic
,Lifigre:O.STI,W)E, FED,ERAL
Uni,
os- 12,- alínea "j" ,cle Estatuto ,ciesta Emde
suas
ttlribuieões
•
•
'Quad re, .'Qinco de :Pessoal -desta
.
5
.
,
.
.
,
a,
no
aso
"i tá l es regimentais
yerSiciade. - PeOf. Parnese Dias Ma- -`•
taura
,, reaolv e:
:Da 1310 DE, INNEERD
t
versidade, aprovada -peio-Decreto lin e
da ,.(, 1. . g . Go,
;Rectal:
'
cdei;
N." .8 .- Nomear Venichis de D11,.
00
' ' ,000, . ') d ' . - -. 19'0
.
----,—
.
pçjp,ep,MüA; rIeD '23 DE FEVEREIRO
eche Me-li) para exercer e Caro em resolva,
DE. 1972 e.
DRIVR$;IDAD
E
Comissão ; símbolo . 5..C, Criada, pelo
. , ENo' '86,-, Exonerar Antenor Luz, da
59 599, de 3 de dezembro Cargo Mn Comissão, ,simb015 '7eC, de
Reitor 'Dni-Versidade Federal .
FEDERAL D E ALAGDAS', . Decreto,o,"
FEDERAL
no. Didrio oficia cjhefe de Secretaria 40: ImstiOlto
ul
de Rio de Janeire;„Usande de atri- •
—de
cle.
'3 subeequente, de
RIA.
DE
20
5)13
FEVEREIRO
ela
1971p
lica•do
União
Zootecnia, a partir de 18-cie janeiro-.
buição de sua , rcompetência, resolve: PORTA
DL 197
19733fe da. Assessoria Especial de Segu, lia 1978,' por ter eidotransformado. - 01 ,186, — Aposentar, CaM funda,
do •QUadY9 pelo. Decreto Y19 71e711.0; de- 10 -d ja,
Énformaçãe,
•
rança
e
.4'11er/te:Mo ar-bigo 1:01, item 1, comO Reit& de Universidade toedeeal Unica do Pessoal da MilVerskItide Fe,artigo 102, itern
de 197-3, Publica-1d - no TiVcrion
com
limado com
de Alagoas, : usando de atribuições de demi do para -- Prof. Dr. Moysio to-oiro
Oficial; -de 18- subsequente.
alínea b, da Constituição; no Qua-- sua competência,--resolve:
Reitor.
Clupes
—
<ta
Cosia
.Parte
O
Reitor
da UniVeeSidade Federal
Ara 1.,Miée. de PessoalN." 86 — — Designar, de acordo
Rueal •ão-Rio- de danei* no use da&
desta Univeraidaclej .eGe• It kijoté
cern a letra. '"1" cio art. .35 cio EstaUNIVERS] LYADE FEDERAL - atribuições que lhe donfere o Art, 12,
ralde Antômo da Silva, Attkiliar
"jP do Estatuto, dá Untversi-•
Peitaria-. 01,- 909.7A, Matricula nu= ttita -da Universidade, aprovado pelo RURAL D-O, ,R1D OE JANEIRO
Decreto
numero
66..650
de
1
de
ju'-;
(Lado-,, aprovado pelo o eeeet náinée. '
'itere'9 987. i0, do Hospital Escola
Doutoranda
Eduardo.
D1acIr
nho
de
19.17A
o
To
06..355,
de 20- de , inaree de 1109;
PORTARIA DE 26 DE
São Francisco .de Aseis.
Mário Mafra, Matricula m e 2..272.058,
resolve:
.
FEVEREIRO DE 1973
,ÉO,nezetj, Reitor:
InSpetor de Alunos — Cód. 910Na -87 — Noniear Florlan.o Naecte
VOR,1 •
O Reitor da Universidade Federal menta, para exercer -o evge- .C111 , co• PROC. .. 1.50544:
204-9.4; do Quadro único de Pesseal,
Rural
do
Rio
de'
Janeiro,
no
Uso
da,
P.s,
114,
indica
qtie
Parte
Permanente,
desta
Universidamissão
de Diretor da Di.essão- de Reclocuniento g
o prof,. Luiz Martins Vieira cum- de, para exercer a função gratificada, atribuição que lhe confere -C) Artigo chreos Audlo-Vlsuaig, símbolo, -6-C, do
12,
.alinea,
'A"
da
Estatuto
desta
UMDepartamento de- Bibliografia • e DiÁ
pre, . ,Cooselito Nacional de potro; siMbolo, 2-10, , de Chefe da Seção de
leo; de segunda a 'sexta-feira., o , he- Assistência Odontológica, da DiVisãe: Versidade, aprovado pelo Decreto MI- , vulgação, criado pelo • pecreto Mune.
de
Assisteneia,
do
Depeetarriento.de
. rário de 11 horas a 17 horas e 30,
ro '71.706, de 10 de Pàleire- de 1973.
Minutos .com .prestação eventual de Assuntes Estudantis e Comunitários,.
Ne* •98. Designar Antenor L1.1%
; Professor Assistente, regido - pela
. serviços extraordinários ,de. 9 ImeaS e criado pelo Decreto número '70.516, de
PROGRAMA
horas 12 de mala de 1972,
C .L. T,, para, -ein -caráter .exeepelee
a Minutos R 11: horas e ede3017minutos:
minutos- a 18' horas .
-nal e trensitório, deSerimenhar -os ene
II — Dispensar, • de acordo -com o
1)E
nossas mesmos dias,
cargos concernentes á Funre -Çio de se,
art, '77 da Lei número 1.71, de 28INTEGRAÇÃO sociAr,
e O documento a fie. 115 ii glica .que -de outubro -ele 1952, -o servidoe 'acima
cretario do- Instituto ele Zootecnia-,
refeelde professor cumprirá, na referido -da função gratificada, Ohne
sinfboro 2e10; criado pela Decreto rine
DIVULGAÇÃO N o 1.150
Escola cie Engenharia, o . seguinte belo h.P de Chefe da Seção de Assismeee 69.492-00 e transformado -pelo
horário:
Decreta no '71.700,79; concedendo,
itênCia Médica, da Divisão de' AssisPREÇO: Cr$ .1,00
. Terças e Quin tas-feiras'7h e tência, do Departamento , de ASSIln.
lhe; como gratificação Provisória, mó.
liii .90 mine
saiátiro, a retribui,
Irmorporwei:
,,
tore
bomupitá,ries
tOS Estudantis
A VENDA:
ás. 8h,
Quartas-feiras- —
nando a medida efetiva a partir da
'Ção -de Cr$- 103900 (hum, mil e trine
:Sanados ,-- 6h às 12h e 1313 às 17h :data da posse na função gratificada
. e - nove cruzeiros-) T -mensais,
Na Guanabara
_ Fica, :portanta, constatado que há. a que se refere o item Ida presente
No 91 Retificar os termo
compatibilidade de herários.
Seção
de
Y.enclas:
Lotos
TaPortaria
rio 28', ,de 26 de janeiro
— Dr. Nabuco
Entende,' ainda, a Comissão cktue portaria.
197-8, publicaria no 22icwio-0.75,vat,
.rosta Sántos, Reitor.
vasos
1
,,;es
ix•
Avenida
Rocheques
A.1
de
Matérias
já
-que
o
ji 'co. rrelação
.5 cie fevereiro do mesmo ano, quêpeefessar ein -questão leciona, na Es, PORTARIAS DE 21 DE FEVEREIRO,
passará. a tee a,seguinte redação.:
Agência /:
DE 1973
. ebola , Cle Engenharia, a clisciplMa
Nemear Irtend da Veiga Morena,
Geometria Descritiva, constante do
Desenhista P-1001. -12--A, do Quadro
Reitor da Universidade Federal
Ministrio du Fazenda
•ctirrlduld ininime estabelecido pelo deOAlagoas,
ele Pessoal. — Parte' permanente do
usando .de atribuições de
Conselho Federal cie Educação, fun- sua catimetêneia,
Minietério, da. Ageiculttira, 4 direjosi.,
Alende. se e pedidos pelo
resolve:
damental a diversos cursos cle En- ção desta Universidade, pe,ra.exçrce.r`
Serviço de Reembaleo Postal
genliatia- e Integrante do . conjunto, R' 69 — I — Exonerar, de acordo
Imprensa ItiliVersitária, ,enibolo
com
co
letra
"1"
do
artigo
95
do
Es,
icos
indieperide eonheclinentee bág
criado- pela Decreto ri o 71,700, de 1;0
iam larasilia
sa-Veis à formação profissional do tatuto da, Universidade, aprovado pelo
de janeiro-de 1.013, ptiblieada no DWA.
ongenheiee e, por outro lado, o ear- Decreto número 66.050, de 1 .de
•Oftoica, de 18 subsequente_
rio
Ne sede do 0, 1. N.
goocupado no Conselho Nacional cle nhe de 1970, Milton Leite Soares, do
'Cargo em, -Comissão de Diretor ede
Petróleo é, preciso mente o de Enge- Cargo de Professor Adjunto Código
Gai, Reitor.
Fausto
EC-502, do Quadro ,OrAlco de Peseeal,'
nheiro.:

MANO OFICIAL (Se9
..ik-94$Q ÀsRT?il'AIVP/OPers'
PilOtlegi$
'
Y,Separtouiento ,cre
; :D;Joelocial• avisa i,ms Retiartith'ès
kr,,;:as e-1n Scral que devir-Ao provi,
dcociar-s re.fra,,ma -deis asai/tal:uras
.0r.gães oficiais ak' o dlia30,de
fira cle egiftax grincolontento
da remessa 4 partir dfiqueia data.
• regkitro de assiastora mioVa„ oil
renovai:Ao, será feito ,cerittea
aareseataço ; do empenho da despeva ,
fek reaavação, do copteato de porte
ser -solicitado, eora
de.: ',tante dias,
lot-oto, piretotia Regioned da,
.13:min2resir. liá;;Isileíre Àlê 'Correios

Março de 1;973 -

Art. 13, Os Consf.dhcs Regionais',
N15 TEMO 'IDO TRABALHO enda;minharão,
de 'Mediato, ao Conselho Federal, os Certificados de :troai,
provisonia, cancelados, para fina
PÉR"VIDENCIA e0CiAl.
-baixa é destruição..

Art.. 14„
gozo da ti-angina pw-vi-35-73
ABS — Worldwicie Parágrafo. único-, eonciessile, tens sorla enjeita o seu beneficiário aa
Technical Services do :Brasil, A tare -express'ament'e da ata da rearnd • paga-mento, ao Censelho Regional-, tt4.3''tnItkiadeS, taxas e outras obrivatiocs
Cãmera, de Engenharia Civil, Indus- em- que -ocorrem.
trial e- Agronomia..
tAr . 4.". A franquia nrovisori a nancenas porventura ;exigidas' aos
759 63-72 — PINHAL — Planeja- será solicitada ao Presidente do comi cirurg iões-dentistas nele inscritos..
mento e Comércio de (inoveis litcla, selho Rescional através ele requeri • Art. 15. Pica integrado a esta Re»
mento contendo a incileação no mi solução o modele a que se refere -e,
— À ninara de Engennarlit
1.380-7:3 — Einge"- nimo, dos seguintes dados relativo • Seu artigo 2 9 -o que com esta se .pu,
blica,- '
ao
requerente:
áivi.ria de Estiidese Projetas. Ltda.,— À Cfrinata ele 'Engenharia Civil-.
Ari'. 1.6. Os casos omissos nes(
b) filiação:
149 .10.272-73. — OTP
'74rasil EnResolução sena decididos poloc) ria cionalidade
aeilhatia Especializada Ltda
sellic
Federai,
-•
4) -data- 0 local Ao nacácimento; e,
sorcim --; -Ammtin Ruh:migue dos
e-)
enderece
da
residencia.
Art.
17. A presente Rewlação- em;
Transporte par Pipelines OTP-1"ran-.
5.". -O requerimentj será ins- bre em vigor na data cie sua publica,
co.
A. Câmara -do Engonharia Cibuído, ehrigatoriamente, no i animo , eao na imprensa ;Oficial :da União,
vil .
•
-em
se
tratandode- -.brasileiros natos Belo Horizonte, Sala das Sessões,
Pkilvdiente de 9 Ao 'fevereiro de 1972 ou naturalizados,
tittélulÁ0S, em- Uragnja.
cora os seguintes 25 'de fevereiro de 197,13,
. 149 156-67
'Osmar
Way ne S.Á.-,
Soares de PrOilas,
Secretário-el
e_
a
tid
-e -Coniércio. ---- À Comércio, de :documentos:
ci;
a
declaração
da
unidade
de ensino ral.
NR2d1.711
B uono E ntz'd, CD
Engenharia
Industrial,
ROMSELFIG • RE GICNAk
odontolegico onde se formou, firmada Presidente.
144,-, 67
.C(51181/1.1•1WW cezar
por autoridade competente e ria. qual
•
DEEN:GENWARIA
bes Lid a.
:conste expressamente, -por extenso; • t USTITUTD :NACIONAL:.
'AIKIWTETURAE ARROWORIA Xas.
nome,
nacionalidade, data' e
, N9' 2_440-57 -- TESE. — Cons'Iru, local deiliacão.
PREVID
váscimen
nascimentoe data da colação
SCCIA`e.
Regi ko
tora. Ltda. — Anote-se. pagas as L'a.
Rglias,:ão
.
-61 cartão -de PrOtoculo ou de-ClaraN 9 41:/73:
Iál3741.
›
AO145)S
DO
PRIMIDENTEf
149
3.943-67
Ba'arlia
ção do órgão compete.nte, de que •
txr,i—
.roxetAwxAs
TiXPediente de 6- ,cie fevereiro do 1973. genharia
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4.11ÃTZIO OFVÓI•AL • ('eção 1.

:Part 11),

lailat'ço 'de 1013 n$

-ievereiro de 1973, a fuliÇãO • gartificaDeterminaçile§ deSorrio°
'G. Cldbiaque, lu:anexa 23.154, lo
taçãO. 10-0,10;;. Vaidenir Alvas _ 12e8.4.
Oede Chefe de portaria (0), shribelo
tição 19-. 000; de 80 de setembrO d e
• 4.-FC, tende- - em vista O falecimento SUPERINTENDfl:NCIA REGONA2 1965 para 30 de setembro .de 1966 guita, número 53.136, lotação
-03-000.;Dallet Aritonia dos SatilloSpNA GUANABARA
do- titular "'talo .Arceno Alves Filho,
• -Geraldo M, Motelho,' MI/mera 50.419 numero- 53,632, lotação 06-000;
- Mat. -63-.048 ocerrido naquela data,
lotação - H-000; -de .30 de setembr o ria da ..Glória de S, Soares, numeroN" 12.562, de 22-2-73 Dispens
WPERINTENDENCIA glf-GIONAL a podido, a contar de 2-2-13;. 1 :d dde 30 de Setembro ele 1907 Para 3 1. 52.894, lotação- 01-800; Marta, Cecilia.
e março ed 1967, Estoril Generos o P, Menezes número .58.261, lotação
Odete Corqueira -Silva, mat. 8..91
fiM SAO PAI3X,0:
^
cia função gratificada de Chefe c! a Mendes, núniero 52.432, lotação
05-000: Atlely Telles Pompiu, nue]
a• 01-000; Juarez Brasil Silva, número mero 52.634 lotação 01-000; Dolcie
_N.' 12,697-73 — Designa Herminia seva° L ie c lassificação
52.874, lotação 06-000 .. ; H) Nomeia -pai néa Silva 'Mineira, número 52.702,
'Beatriz de Arruda Issel, mat. 43.106, et1P, Símbolo 7-2-'; 2 — reffio de Cal
' Page): .exercer a função gratificada. de valho, mal. 1.120. da funçao- gratifi acesso para o cergo de íNitxiliax e lotação 06-000; Mela -Castro
cada de Encarregado da Turma d e Portaria -citado, . acordo com a numero 53.058, lotação 17-000; MaAssei:si r -T c nico Aelininistr e.ti vo
-classificaçrio publicada no 13S-D5
ria &ela dos Sentem, raUn erCE 33. 1321),
Jtifutleolo O-F Com atribuições de As- 'face-mão ele contabilidade e Audi
' sessir. Oreatnentárioe na. -Coordenação tona, símbolo e-E; 3 — Alice Mar _ mero 19. ue 12 de Janeiro ele 1973, c) 1 lotação 01-000; Selma, de Oliveira,
•
iene Moura Bruno, mal, 01.104, et Serventes, nível 5, a seguir 'discrimi- . número 03_004, lotação 00e000; os,
-41e .Assistência- Med4ca. .
it11100 gratificada de Encarregad o nados; a conter de 30 cie setembro • weldo Gomes, , número 52,053, , lota,
de '9 de fevereiro de 1913 -ela Turma -de Cobrança (1), simbol O de 1964, Iene:: dee Neves Corrêa, nu- ção 00-. 000; Josué Queiroz ele
Dispensa, a contar de 7 de evé- -6-P; 4 — Zita Lag es da Costa met
mero 30.115, lotação 19-000 -4 .a contai• na número 33..719, lotação- 05-000,
wolvo •oe 1973, Marina eia Costa Coe- 1.758, da função gratificada de En- de 31 de março de 1965, Meteria .0or- Manoel Alves de Paula, -00-mero
- lho ma-t 1 194 ela função gratificada carregado dg Turma de Limpeza 'e tês Olegario, número 1,272, lotação 52.685, lotação-06-00a; Altair de Arai.]..qp Chefe da .Seçao ele EXpecliente Conservacão-DAG (1"), símbolo 12-E; 19. -000; Elisa Ferreira Moraes, má- : /o Amoedo, número • 53.411„ lotaçao
Símbolo 64f, mi Coordenação de N" 12.564. -de 22-2-73 — 1 — Dispen- mere 24.450 lotação -06-000;, Bandeio - 06-000-; a -contar de 30-de setembro' de
1967, Euclicles T. do 11't Fonseca
. ervices
. -Gerais e do, Patrimônie, tem- sa Margarida de Azevedo Valente. Marins, número 30 .. 0.70, lotaea
17,000; Vicente Gervesio. ele Ara-újo, ; mero 31.125 'lotação 01-000-; Ana.
• 4e oin vista. 'SIM apoeentadorla ocos mat. 26.632, da função gratifícad
o
número
4:
;
0.992,
lotação
-06,000;
GeGuimarães
e -Silva, Munem 58. e.
14da nadueltr data:
do Secretária do Diretor da Divisa
2•44raldina. Amo-rira Elejas, numero
lotação 10-000: .Noectir -de Soma No-de 'Manutenção. de Benefícios te) 2 28.881,
12.119, de 16 de. -fevereiro de/. SiltlX0
lOtaÇãO "iti-(JDRU- . Aurélio 'Fria- guelra, -numero 53„931, Mação, . „e;
5-F,
designande-a
Pa
ra
Mos
-1:973• Dispensa Francisco Angelo! ter a fupção gratificada de Infor etrich, número- 2,100,Jobação - 19-0004 1 .06 . 4100; Aiteline Rocha, de . .Melo. núAbatay.guare, mat. 37 .435.6', .:cla Função mante-Habilitader - .(11, símbolo 8-1P.;, -António B-ento Coitinho, .ttúrieero• mero .52.980,-, lotação -02-000 .:. -Edson,
tiletitif1eadae.cle -Chefe da-Seção -de De- na P-0730; 2 — Dispensa iViaria Mar
21.471.
lotação 06,000: 1Vernia
,
ele _Ang,eliS. Cortei,numero 53.326 losi/libo-ia 6-F, na Agén- cedes Madeira de Moraes, mal.
aleficios
len a ele„ Souza, "Sumer° 44. 019, lota, . teça°, 22-000e, NeUza Ata-ido-de Al.00) em São Caetano do :SUL
00
03-0.
00:
a
coetar
de
.21
.dei
mar. eãotara, nnmero 42.-624,- lotação
20,112, da função gratificada cie _Informante-Habitador iii, símbolo 8-1? PI, de 1900, Luiz Costa da Silve, nu- 11-000: Jeremias -da -Silva, netmero
ReFaço, N 9. :IN:R$ 42,'7-3
designando-a Para exorem' a f111100 mero 45.1000. lotação- 13-000 Gilda 52,028, lotação -06.- . 000e, Elisabeth Mete •
gratificada de Secretária do Direto]. Roei rigues eercia, núniero 29.1-15, thlas, número 53-.662. -lotação- 11-000.1
-lotação- -7-037:. - Sebastião Relipe .çre
i'DOIÁD)ÀS
'
-de Manutenção de Benefícios (0-1 .Castra,
numero' 40.1.11„ :lotação
sim-bolo 5e7/, Com atribuições ele C.131?.,0OOft1'WN t(AO tu rDS:SDÁTÁ
-06-000; A-dertne Souza Guitnar8es,..11úe fN-SfliT DTO : DE 1?:REVVD:CIVCIA:
4
;
e.
Seerte
Ilabilitaçã
o
do.
PETDÁ. sl,nDÁ.
E :NS$15TOCJA
Ceentro) ' ria UCT3S-; Si" • 13.505, l mero 11908, lotação -06-000; _gorado
de -Lona, ntimero . 10_082, , :D;
44. 1, de 19-243. 'Obncede crpo, 22-243 — Dispensa na ROER: 1 — Podrigires
(1: $' 'SEI:RUN:ÉS
Ibtação
-15
,000
Madalena
Honorate
e
contar
de
7=
.;iiintaceforia, Por . invalidez, a Otavio
2-73, Léa Baeoiar de
iilAugusto Drumend, inat, e0.653, Md- -Souza,. mat. 1.70, da função 8'1'a-tin- Alves; número ..46.554, loter4ão 20.032,;
Relação N9 35/73
Eirtnitto da Silva, numero
• ico, nível ] 31 ; N" 442, de 10,2-73 — tada de- Adianto Admin i strativo sim- Alfredolotação
lota
1-3- 000;Oca/te Pinho
PORTARiA N." 255„ 1311 26 DE
fenctide 'aPosentatio ri a,. par invalidez bolo 5-P, tendo em vista. sua ano- dos Reis, numero 4-1,828, lotação ,
á rATRafilino , :DE 1973
-Cloeloacldo Alves -ele Souza, ingá., senta:doida, • conforme .PT]l'',(113Ge
Nit- 2.-69173, publicada no 135-27-711 2 — 10-000; Manuel E. .0exqueira, numero
1^1.490,- Motorista, nível
C.)
Presidente
do. 11-Istituto de Pree.1
40,169,
lotação
04-000,-a
contai'
de
TVPiro 441, ele — Concede apo- a contar de 8-.2-73, Noêmia da Silva 30 dei setembro -de 1965, Alcides Ra.-- videncia e Assistência
dos Servidores
ntadoria, per ineeilic'az, -a .Carlos Monteiro, mat. 10 ...390, da „função mos -de Menezes, nániero 20-.283, Jota, co Estado usando da atribuição quo
:Nliiedade S Maltes, Mat." -69-.-486, Médico g ratificada de Auxiliar de Gabinete eão, . 00-000; Manoel, Pascoai
lhe
confere
'
o- artigo 17 do Decreto• , --- símbolo- 7-E, face de sua aposenziívêl 21--A ;' , 1\1" 444, de 19-243
2.165, ele 12 -cie dezembro de
ninnere -14,331, lotação 013-000: lei
tadoria, conformoPT-RaBC1-3.690-11
•tenceele aposentadoria, epor
1.,) 0,
.0itácie
vieente
Freitas,
/Minero
4/
ei14,*i
Z. .a Carlos. António Neves. Mat. publicada no BS-DS-28-73.
lotação- 20-..074; Margarida V. .ela C,
Ap osentar. no- Quadro -de Pessial
Mecânico -.de Motores, nível
-dos 'Santeía, nuniero 31.100, 'lotação de. 119 AS-E, ete . itcorel() -comMoiso.
,Reta-Oão: SP,11 '73
15-000; Em:lides Bento -Coutaram, ; R de artigo 101:, ela ;Constituição. da
Mero' 42.656, lotação. .06-600; Echnile Republica Federativa do Brasil, -cide.
.:íitl‘iNCÃO. DE JaiSSOAb
tf. (Yoft
:PD:RUMAS.
,sou->- .de Souza Pinto, número 16...123 os. pr ventos Medos em imperteincia
o
DA'Ot.wtç
/
- 0 .1-ça o -08-0214 a contar de 3 ,1 ele equivalente a "e:" fura terço) . dos 'ven-SEGRETAWA DE P.48,5.40-Afi.
Rxoneá, e.
N"- 684, „da 19t 3.72
março de' 1906, -.lese Ferreira cla
cimentos. nos termos ele parágrafo.
Olmo; a contai: de 12-'243, NeNvton
p100 SP Numero 5,233. de 22 ele va, número . 49 .006, lotação 182--630; único do artigo 181, da Lei n"
ônio CIO ESpírito Sante, 5-9.491, Es- novembro de, 1911 ---Apostila ela 22 --João Jose',T, P. Silva, número
246 ' ,ele 28 de outubro1952„7oseela
E-1:MájS-10 , nivel 6-A; 'N9 687 de 19 de de feVereiro - de 1973 2 A presente j lotação. 17-.000: Jair 1,acercitt Mune,: _Rocha, SiWeira, Servente. nivel 5, e
nos seguintes ter, I ro 48-413, lotação 117,-0:36; .0.1ga
f...mieiro de 1973 — Ekenera, a pedi,. Pir foi apostilada
matricula n" 2.260,351, -lotado na
,s contar de 1,-.3 ., 12; Pábio Lúcio- . mos; "ti niimere de matricula do fun- 'Souza Baltazar, numero 48092, lota- perintendência Local -da Distrito.Pee.
-cioba-rio
Aureliano
de Queiroz M:011- ção 20-025; a contar de 30- .cle selem- deral -(S1)E1 .
• 211eiro, Mat. 32..098, EaCriturario,
tzvel 6eA i'lriteritio-1.;' ,É" 688; de 19 'laivo, incluída nesta Portaria, é 2,-.655 bro de- 1996,Zilá Santos -da
Os efeitos da" -dresente Portaria
,
.
' 'Cle'levereito, de 1973 — Concedeapo- e nã-o 2-.019, como .eenstoii, PTO sp número. 19.716
lotação 19-000; ;lese
de abril de 19e8.
-di-do-ria, Por invalide% a Albino número 5.706, de. .21 -de- novembro. .cle Ribamar P. .Lima, numero . 48.951, lo- tronem
1972—
A
.
preeente PTC foi apostte- liaçã'o 23-000; Damião 11. -de 'Franon, mat. 16.5e6, Elscrittireaen
' PORTARfAS
DL; .28: -DE
Cot- Tilda nos seguintes -termos: "A. liba:
y61 8 A 14 089; de 19 ,:2-.73
nfilnero 48.221, lotação 1-7490: a
p lilvnataRo DE 1913
ex-servidor Oswaldo 'de •Gas- tonteá; de 11 - do março. de 1961, Fer' ode apesentaderia, per invalide% á ,çãoO 1 residente. do Instituto de Fre-Boina nando Passos, 111.MIN'O 52.362, lotalarice Barroso. anat. 01.78815, oteta- to Paiva, numero 10/308.
não -conforme -Constou -da presente ção 01,400;„a eontar _de 10 setem- Vidência e Assistência dos Sen'idf:wes
49, de Adrainistração, cível 12,A1 Niiiitera. 090, de 19,2,73 — Exonera, a: Perfaria, publicada no . 13S-DS-246, -de bro .de 196:7, João -Gonzaga. Neto, .nite do Estado usando . eta atribuição' que
2,9Nele; a contar de 12-1-73, 9svaldino 26 -de -dezembro de 1972. -P7-/C SP ni- 'mero 52,930, lotação -06-000; Rubens. lhe -confere , mitigo 17, do DeeretoEerreira„ mat. 309,820, Escri- mero- 5.,808' de 23 : de feVereirO te Pereira cre. Silva, numero 52.520, lo- lei 11" 3.866, de 12 -de dezembro '-cle
-1-973 — Retifica as datas de V':- tação -06-000; -Agir Lopes Moitinho,' 1940, resolvo; .
Mario, nível- 10:.S.
g Sacia do . acesso -para -urge de Au- número 52.037, lotação -06-000; WanN" 135 Resein;dir, 4 pedido, da 000RoENA0.6 DE r. LISSOAL " lutar do ,Portaria..-do- -Quadro do Pea. der Rodnigues
inárnere 02.721, acordo com o artigo 9",
ela pletrODA SR1su;
eal do es-1APETC, de '-que trata a -lotação 06,000.; Nilson Penha d-a
.0o ei" .51,, de 15- de- seteinbro . ele 1969;
TO número SP-4-311-70„ publicada no va, numere, 52..951, lotação 06=000;. 9 -Contrato de Trabalha de
de
16.2.73
—
Exonera,.
a
B
N" 4178, •
'feris
5-1NPS numero 39-10, -dos, seguin- Walter número 51,296„ 10- tordo- ela Silva, Datilógrafa. da
pedi(io, Maria .lbsé Ahneida t eá funcionárteS: De 3-1- elo Março de- taeão
,
Wilson Diniz Peixotp, Analítica Provisória' de PessoalTabela
47,607; Éserevente-Datilóaltata, nível 965 para 30 -de Setembro : :de 1964, numero12-000;
Teto- lotação 00-000; Dalt porário e Esp ecialista Temporário,
(-interina), nos termos do item.. 1 da -Joana Ferreira -da Faixam. numero, lia Góes 51.270,
do Ereire, número- 53.2417, lo- Hospital eles Servidores
OS/SP n" .602-.28-70,
da
União
..
3 1.216, lotação 06-000-; João Lopes da. tação 09 , 000; Vem 'Lúcia Vi-lar Oure
(/5011)
aprovada
pela
Distruçáo
uva, tiú-Mero- 31.504, lotação 15-000; doso, número. 52 .966, lotação -00-000 itero 46, de 6 de outubro de 1972.
.COORDENAÇÃO DE PESSOA!,
acesa 'Rennorosid, número 40-.629, lo-' Miguel Vieira Lima, número. 52.582,
DA SRI'l
ação 14400/ de 30 -de setembro da. lotação 01-000; Wilma Pinto Man-.
Os eleitos ela. presente .Portaria ree
10 9 56, de 22-2-53--- Exonera, a pe- ; 0115- para 30 ele setembro de 1901, João -toiro. numero 52.522, Mação. 17-000.; reagem a 111 de fevereiro elo 197:1,
. &do, a contar de 13-.2..13, Maria N13,-, atista Pilho, Tr:•emero 11.332 lotação Zacerias Dai-nave-ano- do-Douto, nume- • N9 89• — Promover, de acordo- mit
kíe- VaTe da Rocha,- Met, 59 .,520, 18s- 07-020.; .de 31 de março . de 1966; para ro- 624, lotação . 12-000; Maria Rosa o artigo- 29, da Lei- o? -3.780: de
orittnecria, nível 8-A.
30 -de setembro de 1964, Oscar Pe- dc Arruda, numero 53.252, lotação ., Cl e. julho de 1960; der
13..A para
reira Cardoso: número 37.949, lotação 10-000: Jusfino- 'Pereira elos Santos, o nível 10-13, da . Série de Clae- e -' ece
ÇOORDENACiA0 DE PESSOAL
' 06-000; Antônio Euc,lide, cie Souza, numero' 52 . 762, lotação
Moo Escriturário
DA 013.00
. Código Ale--2e2.
numero 21,609, lotação 013-000;
de Bezerra de SoiPe, número 33.129, lo- •?-ladro de Pessoal do 1:PASf:
Dl 162,-de 9 :3-71 Concede- aPo'
30 de setembro cle .11106 para 30 de ta çã 03.-000.;
roni ide Dom MOA es e Paru:menti':
'
0entadoria, por invalidez, a Bentio An-- aeteinbro de 1924. Amedida. -c, de Ferreira ri 53 .
Nauta,,
çã o • 19- 000.
Decorr0neía da vrie-itanto do. Amaral, mai:. 1,716, Oficial Oliveira, numero 47.971, lotação
Geraldo Leepoidine nemero ,„
A partir de 21 kle trea:çe de.
• :h Admini•dmuee
N 14- 20-023; de 31 ele marca eia 10e6 pena 02,76G, letac6o 06-000; Juão Pereira
.•
.• o. nível 14-B;
,1:63, de 13-243 —Coneede
31 de março elo 1965. Efair de). Silva 410 Oliveira, número 51,131, liteelio
Par mei e, i cit.)
, ,e-a-ta,dorie, por tampo ' -de serviço, a Morais, número 2:3.019,
01, 000; Léa Bailei]) da Costa, riu:MeLM" t* ia
Alleterioe ttivalcto da Silva, niat.. 5-005 19-000; de 39 de setexnbra de 1000 ro 69.608. lotaeeo 06-1300; Marteaut
Eive;
.11.1.2etal de Administraeão, nível 16-0. Pua 31 de, marco de 1060, Au/riu,
Guireariles e Siiva, nütneee 51.2e0,
PPX111.43W.a
i
IV ta,

r'4i

CUMENTOLEGWL ELJ
!".~~

7.86; '..Sexta-feíra

9

-,, A partir •00 .39 do setenibro
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Parte

NelY Maria Ribeiro --- Mantida .1)e- '
Isredith Gonçalves Ceheu --. Acesso
lo Dec. n.9 70.291,72,,
Yvone Gomes Cardoso,
itct de Oliveira Preitos Couta -- Vitoria Rodrigues Soares —Ma,n.
Acesso barrnelia de Melo.
, tida pelo Dec. a).9 70.291 72,
Tereziáha Moura • de 'gonu,
Ca,rics Alberto da Silva Seabr
a
--Acesso Maria de Lourcies Azevedo Mantida pelo Dec, ir 70,291-72„
Costa.
Maria do, Carmo Cousa r- 111.áinti»
Druna SiariCa Bruni Canelam) —
70.291-W,
Acesse Prancisco Augusto . de V. Go- da POIO- Dee- P-9 Sá,
— Ma::iticla pelo ,
Isinenia Brum
±
Ille.S.
.
pep. n9 70..291,72.
.
4 — A partir de 30 de julho de 1972 Calmem dos Santos — Mantida: *
. peio Dee, 119 70.291-72,
(c)por Mereciniento
Murilo
- de Aguiar Machado
'
D Iva reixeira da Siik% — EX, CM. mantida
pelo Dee. 11,9 70 291-72,
Geral:o Gomes de Oargallio.
Inenm 'ides —:'11-an'
Bard
'° Ese6rerl°
José Jorge Hachen — Exon Geni= tida
pelo
Dec. n9 10.291-72. .
vai IVIacedo Lins,
Dea Pinto Cordeiro — Mantida. pe-Pliezer Pimenta MaPihaei
Exoia. José Gladston Monte de Alan- lo Dee,
' T P I O 291-79
car
José Ma-liana Pinheiro
José Hilário da Bocha, Pilho — da Pelo Dec, n9 70,291.72
Anos. Roberto de Guimarães
DcIson Marinhe Atolou — Mantida
lho.
pelo Dec. n9 70.291-72,
Donlingos Loureiro Dias — ManAntonio- de LYra Natio
tida pelo Dec. n9 7041-72. •
Mantida pelo Deu. n 9 70.29142,
Noemia Meutinho Rias — ManHildeth -de. Freitas Càitnes
tida pelo Dee. n 9 70.29!.-72.
3V1antida pelo Dfac., ir 70.291-72,
Mantida- pele _
Maria José Dias Cardoso — Man. Eneas Alves Lima
Deo. n9 70,291,72.
tida pelo . Dec no 10.291 .42.
Aline Wattrien Rodolfo — ManMan',;
José, Henrique de Araujo
tida pelo Dsc.n9 79.191-72'.
•
tida pelo bac. 119 70- 291-72, • .
.G-eorge de .Cer
mleira Santos
Josera de Lira Santos —, Acesso..
Mantida ,pelo 'Dec. ir 70 291-12.,
Luiz 'Quintanilba
Julieta Cala de Lima. -- Mantida,
Helio Martins
AceSSO Mdpelo toe. nv M.291-72. .
ria José A.. Soares.
Maria Clara Bastos — Mantida pelo
li
Carinern -c1-5 Oliveira lItso
Dec. nP 70,291.-72,
-Qumon.
^
•
Acesso Pers.-Li
•01'soniar de Albuquerque MonteneTherezlnha Bezerra Ittplaçu
g" — . m.anWa; Pelo Dee, lA Inuo Acesso Helena Ante
.10.29172.
Maria Lucy Marinho RodrigueS
Rachel Mendes. Braitnábein -.- Acesso Walter Ribeiro.
Mantida pelo Dec. n9 70,291-,72..
Maria Ocupo, de Jesus- Silva:
Marinalva Barres .Litna — Man- Acesso Therezinha Duarte de Mirantida pelo- Dec. -no 70.29142..
da.
Celso d5 Almeida
Mantida pelo'
Adalzira IVIedeires Siqueira CaMpoa
Dec, . 1.1.9 70-.291-72,
— .3' cesso
Carvalho Almeida._
Isa Santiage .Galisa de Andrade
b) Por -Antiguidade
Mantida, pele Dee . n9 70„ 291 ,42 „
kone .Gadelha C"a.v alcali ti . Man‘Clebia Ferr0ipa da Silva
tida pelo Dec. g9 79.291-72.
José Bruno de O, Pirrnb
Jamo• Alves Pèclrelga
Apos.
bastião Pereira. Gonçalves.
José Bezerra MenezeS
Mantida
pelo Dec. ir 70.291-72, ,
.
Aluiv,ib Maria Veyli °os
tida pelo Dec. ir 70-, 291-72.
Mantida
João Carlos Parreira
pelo Dee. no 70.2
91,72,
Mantida
pela
Dee,
Lacy Marins
110 70:291,72.
Mantida, pe,
Antonio Res0, lgehe
lo Deu: nV
:Manva
Bspeclito Corre:1 da Sir
tida nelo Dec. ri9.10.291,72.
• Rhsalvo Souza Silva — Mantida
.
pelo Dec, 119 70.291.42,
Araol.o
Ubirajora
ALveS
NUIvIARICO
tida polo Dec. n9: 10.29142'
Rabi:anulo Casar 0,e.rouelva
.AT.F ABSTICO-REIVIISS IVO
Mantida peio Dee, nv 10,29142.
Joaqiiim de --Benza Guimanes
LEGISLAÇÃO
G A I ).A
Mantida pelo Dee. na 70.291,72.
Mantida
,Clecia, Ribeiro Gondim
•
pelo Deç. iA 70.291,-72.
DI:VIALGAÇNO N 9 1,202
Maria José Andrade
Mantida
pelo Dec. n9 70.291.-72.:
•
PREÇO: -Cr$ 20,00
Roberte Schlavo Belém à- Manti,,,
da pelo -Dec, ir 70.291 ,72, . •'Déony Fernandes- Franga
Aees,
A 'VENDA
so Beatri2 Draga Ramos.
Aedà (1!
Ema: Pelegrita judica
Maria Chaves C, Impes,
1.\7,a Guanabara
JoSé Ftei,Vé Lira — Acesso José-C4o.
Segâo 'de Vendas: Av, Rodrigues ,Alves, 1
pies Ribeiro,
90 --- Promover, , cle acordo abril
.Agência
Wfin.istrio da Fazenda
artigo 29, dá fiei número 3, 780 k 40'
7 :2 de ;julho de 1-900, de nivel
Agência
'Palácio s da justiça, 39 pavimente
para o nível 10,É, na Série de Olas,.,
Saiu 311
ettredor D
sei de Assistente . de Achninistração,
:Código: AP, 692, do Quadro' -de PeseAtende-se a pedie1os paro Sóxviço de Reembolso ottal
soai do IPASE -- Parte Permanente:
Morno — Decorrência da vaga .
--- A partir de 30 de Junho _Cle 1972.
a) por IVIereeimento
Na sede do D.1.N..
-LU; Bailia da Silva Ramos -tida pelo Decreto n.° 70,301- :. 3,
-

AcessoCarlota Frota Passos
Maria- ;do- Penha B. :da 13'. Menezes,,
de 1971
• Iran -Rodrigues cie Albuquerque —
O) Por merecimento
Acesso 'Maria 0 5 Doardes lia 5. .QuaMaria Luc:a Araujo
resma..,
Acesso Adalberto Pereira da Cunha,
~emito Machado' 'as, bosta —
Apos-. -Roberto Guirilaries Derma-no.
b) Por Antiguidade
WiVa Roinano'Rodrigne's de AlmeiÉ!:onie
Decorre/mia da vaga
da — Acesso,: Arcaste ,Cafaicante pau,
/tas..
b) Por Antif,midade
— A Partir de 31 -de março de 1972
Custódia nottrigues -da' Costa
Messe. Angelita-Orshg Vitoria..
, (5) : PM: Marechnente
Antonio Santos de Oliveira —
Catarina .: famerfa la ancha —.- Acesso Brites D'Avila Gaivão.
Acesso -Albertine -Gregerl o,
•
Loodorica de Matos Caste!o.
Exon. co
Adeo Martins- da Sibia
1)1.51à, BrandeS.
ARira do Seaza Moura Conto,
Aparecida OlivCrso. da 511topes- viiMaria
\Vilma iDolores do ..) 1 1.,veià
is Acesso- Édnaldo Quelroga de
. — Acesso Antonio Preiúcia R, Fijho,,
Luiz. Martins ficara — Acosso 0,ne
Marla -Glaticia. de 'HoiWMilil MWÉOS da .0:osta, Lerina, •
augusta Batista ,eainpos.
Maria das Mercês .-- Acesso
Vitoria Unes -Gebaxa -- Pal. Ciro Peruando Vieira Cortiov0,
qe
Amelia de -0.ira, • Sarros Soares
-Déa
• Matig Bliza Mias
Acesse gare Ramos. de- Carvalho.
..Wiarla„. ele' A. Bandeira,
Dela Bezerra do Mene7l-:s do Souza, Maria Durvalina Dutra .cla Fonseca.
-.—
Acesso 'ileso mana Oerqueira.
ACOSSq Dulce Perreara .cle Freitas,
kvonete Souza Brayner , -- Acesso.
AntOnie. de ,O.U.Veira
.
Lula Fernanda da Cunha ekmorinr,
ao Dulce Gaivão Seles..
Ligia ' da
Quaresma -- Acesso
7,4u-imita . de Azevedo- Troyach —
Maria -do Carmo de Lira Machado,
:- Acesso: ,Elga Braulia M. cie
:
Hilda Meto — Acesso Maria LuoiaMaila Mittes Carneiro- Mela .
Varela. •
- Acesso Eizai Cardoso da Silva:
•
- 'Maria- de Souza Talia-v,s
-Elsa Farias de miranda onotrese- Estrela Adad -de -Alencar..
Acesso Isolina de Almeida Silva.
l'rnucinha VilIar Mas v.1
MasCecilia, - Wanhork de -Siqueira- —
se; ,P.Valásia -Cavalem] ti- ',11edvalle.,
Acesso Maria Neuza .Cmintarães -de
'W.ilina , tmarto Caldas
Acessol -Moraes,
• GOcliVI) Magailiãr: 1:Ws PMha' Iriacio
Doida Monteiro de Scu.,hteiza:Úeresintut, , Salsas de IVIoraes
- A-cesso 'Fluida Carvalho Santos.
,-- Acesso -Iradi da Costa .Mattos
Irneenia.
cia Silva —
-•
Acesso Ileide Oliveira P'idesta.
• :Gilda .1,yane -Gr:ninara Lourenço --,
Maria -da Conceição' -11'aguudes —
Acesso >bei. :ROcirigues -o e Matos.
Acesso , Orlindo Pratas !Ueiro,
'Noemi do. -Carmo Crsg — Acesso
Ana
'Siqueira da Silva — AceSSo
.JoSé de óliVeirla..
,
•
13ezerra.
MaSia Antonla de Monit; —
Moraás --- Acesso- Sm.. geralda
José Maria Moita.,
Seth Leal. Wucherer.
, • Luiza -Certmeira
Acesso joseia
_
Ile^ena, Piras Alves — Exon, tueia de • Albuquerque monteka.
.-• Maria Aparecida de :"•al:vaï1.10'
,
Acesso -~a, Augusta PfkÇahhqGinOrivar
Vacina
Acesso'
••Maria do 'ircos:~- Pratas Mattieda:.
Dedrana de Andrade lama
ACesed.Maria Ly,la, E. L. Sitt:incourt,
Hildá, -Passos Cadilile de Oliveira —
Acesso - Maria taliza franco Banclel.,„

NDIC ES
D

EG ta:MJ AO FEDERAL

Ltmg SliVa. Abbudi
acesso Nor-.
-pa "Pena ZsP11.1to Santo, •
• Regina Matiza 'Gardia dós Santos
Ekop, Marta Lucia t isca-cio,
•
Mala Negueira — Acesso
Walquirla de -Souza !Pousem,
Lucia Maria Renandy. Cruz -Acesso Macia do -Carmo Marques • de.
• 'Maria:Buil-ice- Oliveira de Araujo —
Acesso Sylvie de Queirdz.. Veiga.
Norma ferreira — .Acesso Mauricio
Soula
Acesso Na-.
goverilia Maria, Deite
oteão 'PCreirá, Moreilo,
Tei•ezinlaa
Jesus aocha. CarVwAcesso Neuza Monteiro- Cal-,
vao

:

Stenie- davaltantl. -Pernandes
Acess.e Nesvien. Motta:.
Loa Minara 'Cersésimo -:., AcessoXorina de CaStro.-CMito.
Ivan Caldeira - dg Meta — Aposso
Maria de Ribarnar da Sierva, Costa,
Moia Assunção Pintado VascCnCC.
0S - :AaeSsOr Rui Martins Pinheiro,
Maria Helena Carvalho Travassos
Acosse Bylvia Aligutia Osório, •
Mana Helena Arruda cia Silva -Acesso Tere211)11.4 "Cintra MagalhileS.
Vaidiria fel:flanelas de Meio
-Acesso Vilda Lara- do, Amaral,.
'-reretiza -da Costa :Magalhães
1,ix•,:paso Zelata Periari.
Ruggiere ,--- Acesso- Maria
,Çoeli Gouyeia -Correia (Ábna.
Afflete Pereira da Cosia a Silva —
Acesso Maria da 'Conceição Messias..

Março de 19:73;
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PORTARIA N" 205, DE 9 DE
-Mantida 1940, considerando o disposto no De- ri, 1.2(58.986, -lotado na Superintendên-Marta Stobler -de Melo
:FEVEREIRO pE 1970
creto- a." 70:'755,. -de 23 de junho de - eia Laçai- fio- Estado da Guanabara
pélo, becret;0 n." 79.291-72.
Manoel Afidiiio. Carneue de,
(SOB)-.
1972-, resolve:
Muni -Carvalho Dl
-Onde
se
- - Nomear, rios termos do in- Novaes, Preswente.
am:tida pelo Decreto. r4° 7001-72;
3 - A partir de 30,0.72
Éeabiis Lisboa de Araújo
Man- ciso III, cio . artágo. 12, da Lei número
Por -antiguidade
2)E3)ARTAWSEN,C0- .
1.711, cio 28--de outubro -de 1932, Odi°laudo de Souza Gomes Figueiredo
tida-pelo Dec. n," 70.291-72.
'PliEV1I5ENCIA SOCIAL
lon piazza Galletti, Procurador -de 1."
telaese:
DESPACTIOS DO: DIRETOR
0)- Por .Antigtlidado:
Categoria do INPS, para exercer o
Gláncio de Souza -Granes Figueiredo
'cargo
em
comissão,
símbolo
0-C,
de
-de
fevereiro
cia
1973
-20
EIVI
:José de 'Carvalho -Chavantes
PORTARIA N" 210, DE 9- -DE
Mantida pelo- Decreto
70.201-72. Chefe do Serviço ;de Processa-mento
n" 6..417 - Silverio Nalasce:
FEVEREIRO- DE. 1973
Gelson -Secar
Mantida pelo De- de Rabilitação dei Divisão de Seguros Silva - Mato Gresso
Indetiro o peSociais
-(D$S),
-do
Departamento
de
crete fie 10!.291-72.
dido, formulado par Da. A velina Senta
Onde se lê:
•
Previdência Sedai -(DEI), do Quadro Rita da Silva, -relativa a inclusa ,- de
nivel 7-11 para Zelador
-A Partir de 39 de setembro
2
de Pessoal do- IPASE',
11103101' adoliso, Mirim, como seu
filho
de 1012
O Presidente -do Instituto de Previ- beneficiário da -penteei-deixada pelt. asLeia -se;
dênciae Assistência -dos Servidores segurado.
nível 7-A para o nivel -8-A, da SéPor merecimento:
do Estado
, -Usando da atribuição mie
Proc. n" 29 814-72-- João Indur Ri- rie de Classes de Zelador
-Cremilda de Oliveira Rocha
lhe confere p artigo- 17 do Decreto-lei
PORTARIA N" 211, PE -DE
Ilixon. _Jose 'Carlos de Abreu Rocha.
rrúniero 2.865, . de 1-2 .de dezembro de beiro-Roma - pernambuce Ireletiro,
o pedido- de fls. 1 a 3, foranilade por
TEVIIREIRO DE 1973
iN," 91 - Conceder :aposentadoria, 1940, resolve:
Inácio Ribeim Roma
no Quadro de .Pessoal- :da IPASE,
Ne? 417 - Dispensali, á :pedido, Ari- João
-Onde
se lê:
No
'MárioOficiei-, Seção 1, Parte
_açorda coai o parágrafo única do ar- meio 'do . 00.11Vêa, G.itmdfce, Medico,
A partir de 31 de dezembro I
II, -de 27-2-73; :página 074
' tigo - 101, tern -os ,proVentos fixados
22:-B, Matricula núniero ..
de 1970
nat.-termos do incise ' ', alínea -"a". do -1.9111.714, -da 'Pianção. Gratificada, PORTARIA DE 20 DE FEVEREIRO
a) Por Merecimento
artige-. 192; ambos da Constibuicão do símbolo 2--8', de Chefe do Serviço MéDE 1073, .14" 248
Dinarte -de Medeiros- Maria Júnior
República federativa cio Brasil, acres- dica Local -(SPM)-, da Superintendên'Onde se lê:
toia-se;
cidos da virritegear prevista no artigo cia 'Local no Estadó de 'São Paulo
Antônio Paubto da Rocha
ninado -de Medeiros Matriz Jurior
12, -da Lei numero 4;245; dê I964,. a GSSPil, do -Quadro -de- Pessoal -do.Enettith Ribeiro BeZerra, EnfermeiJosé Pereira Lima,
PORTA-RIA'. N" 210. DE PE
ro; nível matricula n"'1:772.292:
Conceder apoiorita0.91Aa-,
-FEVEREIRO DE 1973
Leia-se:
lotado na Superintendência local na no Quadro- Pessoal do- IPASE, -de
Antônio Pautino da Rocha Estade ,cle São- Pardo -(S8P)..
:açorda-com ó parágrafo, único do , areOnde se
N," 92, -- ik>osepNiA .no Quadro -de ligo I01, ecim os ~ventos fixados
de acordo com o inciso I, -do- artile
José Ferreira Lima
Pessoal do IP:ASE,- de acorde ,com
alíneanos termos do.
go IO2;,
'Na
Diário
Of
icrial
de
e
19-2-73
do,
-artigo
1:02,
-ambosda.
Constitirição.
incise :1, Ao- artigo 104 -corá ,.os. proLel h" 4.964....
' 'entos ,fixacloa nos termos ,cla -alínea -da República. Federativa, -do- Brasil,. Oag. 1529
'acrescidos -da vantagetn , prevista. no
Leia-se:
inciso 1, da artigo 1921 ambos
ItI4 PA-BR-70, 1001 14 DE-Conetilançaer da Republica Federativa -artigo 19, da Lei- nurnere 4,345: -cle X)9RTA_
de acorde com a incise I-,, -do
iPEVER141R0 DE 1973, .
Oh
de: Brasil-. --acrescidos - -da vantagem 1964 a Waldette de Sã Ferreira.,
go 101, Com -os proVehtoe finados nos
Onde se lê:
prevista no artigo 10, .da Lei nurriere ciale de- Adnithietração. nivel 16,C,.
termos dó inciso. I, alínea 13 -, do art.
nível
,4.245-; de 1964, j 00 Batista seintiae.,,o.- matricula numero -1,.:909,600„ Miada
192
Leieiese:
Catitas; Escriturário; Miei 134A, ma- na Superintendência Local na Estade
...
•
• Lei- h' 4.245
nivel 8--A.
trícula numera 2.124e956j. Imitada na da-.Guanabara ,(SOB)-,
DE SERVIÇO N" DAG-12
Dispensar, em virtude de- ORDEM DE SERVIO0
Superintendência Local no Estado da
ItSE-26 ORDEM
DE 9 DE PRVÉREIRO DE 1973
haver tido , designada -para Outra fone DE 12 DE FEVEREIRO DE 11173
Guanabara .(SOB). •
Lyclia -Cunha :Cescatto,
Presidente do- Instituto de Previ-i
Ohtle se lê:
:Onde
se
18:'
-Ciência 'e Assistência dos :.$Opidove,s, -de AdMinistraçãe, -nível -12-A, inabrie
'Auxiliar :de Portaria GI,-302-A
- -Ordem de Serviço- D4G-I2, de 19
-0A Estado, usando da ;atribuição "que aula. tr." 1.-941:991„ da Função- Graticle fevereiro de 1973
Leia-se:
ficada,. símbolo 11-F, :de -Agente de
lhe confere O , Migo:
:0aLeiaese:
Auxiliar -de :Portaria C4L- 303 .7 A
nuniera 2,265,. de 12i de ideZenihro- fie Treinamento, -do-. Service do Pessoal-.
No Diário Oficiai de 16-2-73 - PáOrdem de :Serviço DAG-12, de 9
-1940,-Oensiderdndo O: disposta no pe- clii 'Superintendência tecei 110 , EStà40,
de fevereiro de 1973
, 000 -0 70.192, -dá 4 -de julho- de 1972, do- Paraná (SPR)„- -dó- Quadre- de- Pes- ginas 499-500
-mal do 'TpAáB. :Manonl Afrânio,
resolves
93: -e Designar- Maria Noerrila: -Canteiro -de 'Novaes, Presidente.
'd o s Santos 'Escriturário nivel'
DOSPITAL DOS ,SERVIDb1/,ESmatricula .11:"'
pa,o, exerdei.
- po, EgtOo. .
.
á' '111011çáo ;Gratificada, ~bole 11-8'
de Agente de -Treinamento, 'de Servi- ORDEM PE SERVIÇO' V." 40 DE 26-firiailperite, de -que
.úando
ço
pR. FE:VIMEIRO DE 1072
Pessoal, da Superintendência
MINISTfilt10
GOrrliSSãO cm' reuno -na. Ria das marLocal na,Estacto. -da Paraná -1(SPIt),,
Diretor do Eospitiledos SerViO
roca
gala 201,, besta, e qtle
DAS'
Quadre de Pessoal dó- IRASE...
vidomos do Ettada 10A:de :dás :atribiiia "Vista" doS autos elne sena dada
O Presidente do Instituto
que lhe confere a Instrução riú.no local acima enche:alia no horárl0
COINIUNIQVCAES
dência .o. Assistência .00S. .S0010.0rOÈ ções
do seternbm de 1971
de 15,
11. heras.
:'Eetacicy; , atando da -atribuição .que mera 49,. de 17
resOlvei
,(.1 P.A
mem 21 de fevereiro de
lhe ~fere a artigo 17 -do. Decreto-lei
Tornar sem afeita a -Ordenr de
EIVIÉREf, BRASELÇ
973-.
Presidente •
Imã
-número 2:865, de 12 de dezembro :de
n. IIS11,23, de á de leve-.
E T E LÉG:R A Fin, :PA POstaliste nível 12:„A - ma£013,1%
xtr": resolve:
ricul. ne -852.729Treira de 1973e publicada na Pikirio
'N.° 94 - gkimel itag. ;. no- Quadro de Ofidiat d- 11) -cle fevevoiro :de 1973,.
(Dias: 9, 12 e 1-3 .3-.73).
, Pessoal. de _IPASE, de acordo- coar
Diréto
. ri a „ . a[ no-Estadocine designou Maria de Lourdes Cor,
inciso I,. do, :artigo 101, com os pro- rês MendesAntas; Oficiai da AAda iGuaNisara
IMNISTÉRIO
ventos Tblaciee noa termos da alínea ministraoike •Ap,201.16.:0, Matricula .
inciso. I, do artigo 122; ambos, 'ri."' 1-.745;808, -para: sabstituit o Chefe
COMISSIS,C, PE -PROCESSO
da -Cenatitilicaa da República federa-, da ‘SeQ-d, de Arquivo - ACA, pá
• ADMINISTRATIVO.
• etiVai do Sreall', acrescidos ;AS vanta- função :gratificada, .símbolo 0.-P, do'
AGRICULTURA
EDOMt "PE mação
gem previa-ta neeartige -19; da -Lei Serviço •cle COmunicações e Deemperi,. número 4.345, de- 1964, .Otina,rina tação --SAC.; da Divisão AdminitPresideme da -Comiesào -de pra
N;$ TVLUTO fni'n{.(,)*At.
Sampaio Mendes, Serviçal, nível
tratava - HSA, da -Parte Permanente cesso Adminietrativo designa-da pela
Matricula humero 1.1170.110; latada' do Quadro do Hoepitalf dós ServidOres PArliatia ,e4„ de- 16 de, janeiro de; LIE GQ1Quemo; REfGRMA,
na Superintendência Ideal na Estado do Estado,, era teus impedimentos 1973; tende -em vista a deliberação;
AGRÁRIA
dá -Guanabara -(paB)..
Jorge. d.e Castra centida no Termo • de Indieiação
--eventuais,
- Retificar a Portaria nurne- Dodsivol•tim, 110 ar
EDITAL
Diretor.
PrOcesso rie El 660-29-13OT, e levando '
ro /..280¡ de 12 de outubro de- 1972
-em conta hão ter sido pos,siVel
Presidente do Instituto- Necional
Publicada no EI ne° 200-72, xine -apopessoalmente o indiciadolaaqUele de Colonilação-e Referiria Agrária
Réfa:Ção N-9 36/73
sentou, no Quadro de Pessoal do
Jcismerino Manoel Costa, 'N.O-RA-e-no-uso das titnibaições que-lhe •
.Processo
IPASE; de acordo com einalso II, do
00, 15:p 28 pt
PolVVÁRTA
Servente nivel '"5" e- matricula
-confere o Artigo- 26 do- Regulamento
antiga 191, -da ; Constituição ;da ReplfiWOnto DE 1912
mero '2. 052.44:1, localizado na Dite- Geral aprovado Pelo -Decreto -ris -e2. 153,blioa Federativea do .Brasil -e artigo.
O Presidente do. Instituto de Previ- :orla Regional dós corvoios e Polé1:971:, -notifica:
19; da. Lei :ri," 4.345 i de 1964, 'irVilkes dência e Assistência dos Servidor es de gratos dt Guanabara, por
Aos 'Senidres coritribuintos d.o Ira-.
'011affin, Tesoureiro , Auxiliar de 2.'í Estado usando da atribuição gele. lhe Edital, bom o prazo -de 16 (quinze) '1A sto so bre'
a ,I' ro).*j ed ade Territorial. .
'Categoria, matrícula ri." 1.379.216, lo- confere o artigo 17 do Decreto-lei nú- lias, a fim_ ele que, decorrido dito Rural - ITR,
em atraso até o exertado- na Superintendência Local no, mero 2.865, de 12 de dezembro -de 11)4(), preza. apresentei, querendo, no prato ' ciclo de 1972; incluslve„para
ô ptek,ei,
Estado do • Rio -de. Janeiro- <áit-1,, na resolve:
de 10- (dez) dias, razões de defesa, por -mento dos tribiltos contribuiçõee
parte relativa aos proventos -que de--; Conceder aposentadoria, ao Quadre:: ter ficado- ao-irado ter o mesmo -tal- vidas. Decorrido c) prazo de 39
vem ser fixada em importância equi-? de Pessoal do IPASE, de acordo com o
do ao serinço MaiS de trinta (30) ta) . dias a -partir 'da publieação deito -valente a 17/35 .-(dezessete trinta e para-grafo único dó artigo 101, c o m os dias consecuiivos, sem motivo justi- .Edital; terá -o débita total, inserite era
cinto -avosl, dos seus vencimentos e' provontos fixados nos termos do inciso ficado, : infrin-;inclo. assim o dever -de Dívida Ativa, promovida sua cabrim-mie e.
:não com constou.
I, alínea cz, cio artigo 102; ambos da essiduidade sujeitando-se a pena através de Executivo Piscai, eibrangene:
o. Presidente do Instituto de Previ- Constituição da Republica Federativa previsto ou artigo 201 a' V, com- cio -o principal, -multas, ;juros, : correçadência e Aes' etêneia das Servidores do Brasil, acrescidos da vantagem pre- binado . com o artigo 207, item II, monetária -e custas judiciais.
do Estado, usando -da atrib,tnçao que¡ vista no artigo .111, da Lei ri" 4,342, -de â 1." da Lei n." .711. de 28 de owBrasília, $ -do -março- de 1973. lhe confere o artigo 11 da Decreto-ler' 1964, a Alzira Rosa-de Sonsa -Oficial de tubro de 1052 (Estalido dosFundo Frâne-lseo -de Mouro . Cavaleanti, Preel‘, •
--PúblIces Civis da. tralão),, fi- dente.
Administração, nível 10--C', matrícula
número 2..865, 'de 12 de dezembro
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