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dação alterada pelo Deetteto tu:ti:net:O
43,548 da 10.4.1958. usande das
aixibuieõos compreendidas nos artigos
4.0 e 5.° do Decreto n,° 41.549, clà
i1).0 MD DE MOLEIRO
10.4,58, O •art..1.;°, alíneas.: ct, k e e,
a, do Decreto
47,598, cie 10..3.60,
isORTARIAS-,Dlii 12 Dói. MAReQ,
it$0 .das gribliiçõeã- que lhe confere. DEPARTAiltN1 O NACIONAL reSotre:
-Dlii 1070
.Aos. 50 do. Decrete 00 48.270, ,de
Exonera: o, IVIecãMeo ,Operador
DE ESTRADAS DE 'FERRO
da ,j.tinhO
, .de 3.960 e tendo eia vista.
matricula n.° 503.513.1,, eIlllciecne
vel
rp, ,Supàintçnderlite; 4a Ano,
.estabeleceô
Art,
V.,
do
.
13e
Sebastião 'Selva da Castro, cem base
,ção do P0110 do Rio
,Janeiro,. pai .crete-lei n°
.de25
de
janeiro
14 itein I, ,e-a - 75. :item,
.artigo
5(1 -Ristrito , Ferroviário
lisodás 4,1;1413.110es ,que lhe confew
193.3., reseive:
da Lei 1 71 52 a pedfdo, ,Qptott
Av 6°,. ,da. Decreta.n° 43.239,,.de 4 de'
PORTA-RIAN" 5, DE 27 DE
glInd CLI Referência -Memora/10
;unho do 10201...tesOlvat
22,.247 . Reajustar em 16%
FEVEREIRC, DE 1973
13942, lotado' na,
.
•
:Moino 'por • centay, com . vigência ,a
lii 23:.235
Helio DdO Chefe cio 5,0 Distrito Ferroviário Geraldo ,Cosia
dó 3.0 de março ole 1973„ ;is Gra.1u1ta
1deolort, -Matricida Ml 3.11 ,clo,, . partir
do
Departamento
Nacional
de
39stso.de. Representação de Ga.,
PORTARIA
16-,G DE 2 DE
.Eargo de Chcle.. de, DTp.-4.10, tErn= ,Stficações
bineto atribuídas adá , servicibreS das de Perro, resolve:
• MARCO DE 1973. 100, de. -DOnflanÇa, Deet&mação., .oCiipantes da Tabela resuectiva. Orga.
Autorizar a transformação em Pa2Prov4É6ria),
O Chefe da Q.° DIVisão-Centrat,
nizaria codornie o clispOsto na. De- tada das Estações de Paritojo e BarÁgraiteeer 'e
e eficiente creto
base na art. 3.° da Decreto...11ft»
W230i
do
20
do
março.
de•
n,
ragem,
nos treches"kie <IVO Prestes .a roin
deSempenlap, ', dernoastradoS durante' o,
moo
42 .380,. de 30.9,49375; „000$$,a
•1560.
Sorocaba e Ramal de Santos respeett, ,dação
SaU .exet.eicio"nO-Oar4.,06,
alterada, peio Derreto numero
'rabeia. Analítica .cle -Gtat"ritcaçáo, vamento. — Permlnio de 'Souza Ame,
O. :23,336
DeSignar àoselio
548, de 10.4.1952, lasaudo , das atri.%á
,orpela
'Representação.
de
Gabinete,
vim,
a:lefe
subsuiwo,
• ,-¡:eira,114-entelm para „exe.reer o Cargo ganizada .de .aeorclo 00111' o. disposto
bdiçaes compreendidas nos, artige,$
da dfiefe da, DTp.-4.10 ( Oa pl ogo cio ilo-Decreto n° 64,3138, de 80 de IYUVCCO
4.' e j .° do Dectati p.0 43.545i, 'de'
- PORTARIA H' 6, DE 28 DE
ColiLiença de DeSigriaeb ,ProVisória)' ,de
10.4,58 e ar4., 1, 9
•0;
.á
190,
„com
ás
valora-á
decorrentes
pEvERWIRO
ppj
1972
.
aote,'$êtree.
. i iTdica
.do Decreto , a," 413.392, cio 15,3.,60,
,cia, -aPlicaçÃo do Decreto-lei ri" 1..202,
Ferroviário
toolve:
,
o
Onete
-do
5°
Distrfte
17 de 'jandltõ ole 102, -reajuStades do, Departamento, Nacierra.1 de EStraPO.RTACIAS: DE 12 Cl MARCO, 'deem 15% (-quinze pot conto, ,conso- • OS
Dtruitir ',a, 'bera de Se-rviçe
de Fervo,, resolve:
• • DE 4173
ante o. disposto na Artigo 3t do be-r4g,onte de :Estação nivel IN.
tmerintentiente da Aintinistra,, oreto,lei n° 1..256, t.le 22 da , itinciro . de
•natricula 988.703, adinit ido .en$.
Aifterizar a translorrtiação, Cdl
rada" da 'Estação de Eng° Eug.4nip. , 7 10.53,, Antonio "' ,Gonçalves, ,. .cc,>nX
.00, do Perto „da 111',10 de '4;3.fielre, no 4073.: •
: de Mello, no km 495+432,00, da finta': 'rase no itero VIII tio . artigo 207, c:K.1
da 11° Divisão
artigo go, da. Lei 1.711 ,52; Por 'USO
Itararé —
— Pendam ,do Souza Amo-, •Pos, cofres, pfinticas e delapIclaçtte
xetritaônio nactinat.
;0 1Numeto ,{
Gratif..•. Desposa j Despesa
rim, Chefe Substituto.
Referência f.Ortaria.
. Encargos
Gerada() Çoslq, quiartordes,
Anual
• tIriltAria, •1 lçiensal
^-eneargo$ !.
Divisão
'EiscalizaçÃoPORTA:RIA tr 5, DE '9 in,mAaeo .
:i
$11PERINI£101Nn:14:
•
DEI 1073
.•
,
.NAC.:10:N#L. DA tnil
rocA,
.da
O
Diretor
Divisão
de
;j: 'Cr$
'Cr$
Cr$,
:P11,01tANn
de
ção do Departathento
.
.
trarias de. Perece, resolve:
Oficial do Gabinete, :::1 98G.,00,
22,530,00
.993,00
-5E$01_,TJOEs
1. Homologar a -concessão , pata
20.0 4.131313'
C.X1(ee2ec7neM0
10.710,00
139300
Assistente . ... i.,,,....i.,--4 ).
893,00
construção e uso eec uma _passagem .04' ix,rizaffla
..tfs patMnaanttin de- Erfir,,,.
uivei no 1.rn 815+ 527 -dó . :katnat de" yr:0(p de AreveorçaioC:ab.01:.(qz,
.A-tucillar de-Grt''.31ncto. .. 1:
595,00
1,785.00
21.42090
São João .Del +sei
Antonio. ,Dtkrloà:
outorgada pei,l 5°' Dtvis4o.
°Outro; A, Superint,endência NaciOnal, .r1;):
992,00.3.1,900,00
Ajudante , ., .,,,,..... ..
495,00
•Oesie, do Sistiemt,
,Centry,
rvtatinh:, Niereante,. usando dati, attly,
Rede Ferroviária Federal 13. , „
bUiÇõemc que lhe -Atte conferidas neit)
. .
..
Dopartainento, Estadual. de Esteadas tlecreto autoria 67.992; de :30 cio
'mnibrcc , cle 1270; e
do Rodage m cie Minas ,Gi-tvitisj.
—
tinUs decorrentes com Oonsiderando que e, Notesà.
2..077,00 1 07.870s00
-----construção da ,pussa.gem .ntv.-ei, sua; mera na ,AbotaRent desde tevemantitemgi,o,,
sinalização
o
Peltelanien-:
'
”rire,
' cie '1972,
•
1
to, correrão por corda' do. Departa, Considerando d disposto na 'E:tesa°
.•.
Mento 1:listar:Mai de Estrado ,de.
:moo i 4„054,da-„átramitivayk oldro
()beca-mo:6es: 1.") A presente tabelai N9 23.346
22,346. — Dispensar a Conforen- clagean de ivIlnas Gerais,
Pf/tvcaao
dt •Oniãe de 294.724, -,.p0ot onlettlada.com baSe no efetivo Se,, nivel 18, 3oS4 .Fontourti.„ MatriOld Mela Çalyrose-, A,3sist, do. 1)Iteter.
_
olve;
,prettisto ,para ãà reSpectivas ,tunçfies;
(1.922, de Cargo de chefe da. M.
,C:anCelar
a autorização conce.dida.
2°) A disponibilidade financeira. sessoria de Planejamento e .00ordeREDE F110'V j ÁRIA F.O:1111AL, . pelos Decreim ns.. 45.468; de 1959, o,
•comporta a despesa ,clecOrronte do wea- nação ASPLAN
't1.012, 'de 1985 A. -N.eprunta Socie,-latio •
Justar:lento efetuada, estando dernte
S., A.
'ap. Navegação Igitnitatia, sediada .etv.
ágnideeei a cooperação e eficiente
dos limites específicos provistos „nos
85.0
figno ,cre são
Rccursos Qrçamentárlo,s da A.9AIt..3. desempenha .demonstrados durante o
lunoiopu ,ÇOrA0 . erilpréàa ao np.¥
Verba 3 . 1.1:142 • 05 .
seu • nereicio
Gano •
, egaçãode IritIxctggtU Maritima
PORTL1,:5,,..R1A N.° 9 ...C4 DE 120111
- O Superintendente cio AdministraEsta Resoittçãt entrara em, vigot
051\2155t.b11113RO DE :972
N" -23,349 — Designar Francisce:
ção io Porto tio ruo de ilaneiro, no
data ci tok
cai Wrivie
USO "dila arribulefies que lhe confere o Jorge cla Abren, .para .egereer o 'cargo.
O Clret 5.° Divisão-Central,: '012eiet dl, Milão,. revogando :is de
Att, 6°, do Decreta n" de el.• de de 'Chefe• .cla Assessoria de Planeja- cem base no art. si," do Decreta nu.; ,0s.
10448 5..390-69; 3.307-99 ,C
junho de 1900, resaive;
mento -e 'Coordenação ASpLAN:
mero 2,380,,. de 30,9.1,95.7; corá irre- 4,020-73 dê SITN.AMAA/1,.
0/11N i tSTAWAD DO PORTO

'IMINISTÉRTC)
DOS 'TRANSPORTES

1370

'Qt.tifirra-fdira 22

b. ~adiante: dar reportiçbes
4eStinatl6 à: pitbliaagtIO),
sjcra reeebitio na . -,90Wr de Ó0.117492i-,
caceies até .4,s 17, .hora's, O eitand,i-*lente da miblico pelli Solto de Ele.'
dação sarai dc 12:. ás 19 .1roras.
2) .0$: ofigetaia Para pliblicaçáo;
, devidaniente autent¡criclos, deverão;
ser ri atilógrafados :diretaMente;
espaço dois; em papei acetinado Oit
aperg aminhada, medindo 22rr,33 can,:
ihnetres,. sem emendas ou •asuras
que dificultem . à sua .conipreenseibi
• .eni espeoiat quando ,Coritiverein ta-,
.
belas.
,Serdo iOniiticlas :cantas em itinta
'VIsta e indelevai r .0. - Critério •0
p3w:
enconiiiihadoS

-DURIO .0 le !AL
-

Sege.

farte lry

e•Wrnmere......nuemumnorawwwwwonwnwou*.

IVraro

de 1973

chegue . ou Vale -pastai, em favor do.
Wasouraig do :Departamento do. :Inz#
lirensa ,NaelpnaL Quanto ao Contrito
-Xo
de ;porte aéreo, eni • favor -da De..
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
legacia ~nal -de Erliprésa, Brasir
itoira 110, , COrréias é (VelégrafOS cia
DoiRTOR-wEn.v.
•
AL e. .erTO DE : BRUTO PKREIR A
7) No' casa de ;porto- aéreo' :para
alidade-n(7a .servida ,por. .esse meie.
e -transporte i a -Delegacia Regional'
04E1. 0 CM, SERVIÇO DE PULSC,MAÇÕe.
CHIEMCI t.:24 ‘Eçk0 em letsc.4,0X?
Pl*PaSa Bi as
de Correyos
Ei DE ALMEIDA CARNEIRO
ILÕRIANO GUIMARÃES :Talertifos env Brasilllt se- obriga
tOMPletar o eg oandahantioato ao dee-

EXPEDIENTE

Dil . /6"1,t) OFICIAL .
-4. 4çÂo

,immetg

tr,Ole destinádo

publita9b clée Atos , dà ààininiãtoáçltà clescentr,liale
-Impreece das Oficina* do. IDe ptat'txmenio de impr:onts 'IStrOolud

Pliblieaede n go ser'do testitafdos tt
.parteá.,
1513

III Á

Pnatdrio por outras 01(44 indePendet?,-

*emente ele acréscimo: no: PrMO.
O) A. Delegacia IleglOnt*- da Pin,
•préSo g rasileiret .cre ,C0Treiri3 3
grafos em Braailia reserva-se ti.
tet 0 de reaflistar os eells . pre‘-)s, ai.
raso de elevação- de tarifas 'comer.Ciais ,atrens, 'mediante oviSe-préelõ
dos assinante*.
-9) f 0à prazos :da dasinatitra
gemcio ser ;8 rineetral:
eu anual: -ti mo
;iniciarao smnpre no 'Priinelro dia fitado ntis ágii,e4fiêtik. O pedido :o.

4à reclamações' partinerited 4:
Matéria 'retribuída, noa cases de
erro , ott ornlsaao se; do encaMinliadds,,
• Int- escrito,
:Sagati- de 'Balindo,. atd
ASSINATURAS
:0aiatd. dite util sitireaçüente
porto ,aereo, poderá ,ser mensal
pUliliertgaer.
•RgrÁra-10ÉN 1 P.4n riN icultirigà
.,Etraçozon.Aiuos
-ort anual,. Oprimo ,(igs ,asst.
1), Agi • assinaturas serão -tomadoSemestre
'
.. . ,,•••• Pr$ 5000 Semestre .... .
Cri 37;50: -*aturas 'para o Exterior e Mineuie
:OLN. O transporte -por pia
**Mal e tdo liaVerd transporte por
aérea serd contratado separeidanrente 41:40. O.00O.::••• ••o*O•i••,..c...... Cr$ 10000, A-no
kik" • • vo'S' ....
cid 75,90 via .;a0a,
com a Delegacia xtet Çirorê:sa; .431rd),;
Exterior
Exterior-10)
renovação ;deterá. ser -saltai.
e_ Telégrafos SM,
o • • O .•
Cr$ 120A0 4-no •N•••n,• •'• n * ** ** çrs átuci 'cada com antecedência de 30; dias do
Esta poderd se encarregar AR O ... *
vencimento da assinatura ,e do perte -,também de .encaminhar O pedido: de
aéreo. Vencidos, n Serao 811,4WilsOs
assinatura ao D.I.N. Neste caso. •ie
PORTE iltREOrtep andentemérite 'ete triftes-Preolo'.
xs•
ít,901101tÉP. diritfird' :do;
Mensal: .. Cr$ 1700 I, Semestral' er$ 1112;00 1: Anual
Cri 204,00: In Pára receberém
dida de :assincitnrcp....e:er pagamento, :do•
oe -suplanzeri'vaiar aérreSponitentei : ria forma. do
,.tOS ita • sdiorles 008 6tÚa08, Ófici4is, os
NÚMERO AVtlf,Sa
.itent seguinte.
frssinalites clavere iolicitd.los na dto'
poé.
número avulso figura na nitinta ,pelgina
1); A .realota de. valeres Para
,cada; relg assinatura,
ar..
12) 1 bs pedidos Ità aSsioaturas. de
:tissinaturc4, ,que sei .4 :dcampanlvadd, .examol
se; andores devem -ser eneariiinhados
d. eselarecimentoS ancinto- ti sua'
O preço -do, ,exemplar atrasado . .serd .acrescido0,04, .1,14
oonz :comprovante, de Sua situaçair
dplidaede, eard ;feita gemente Pai Mania uïto, e- de ,er$: mi por ,0110, se de anos einterióres..
fuÉeionat.

(ReuniKa 'do . Congelho. ,Consultivo Rateio' , Cargas' assinado \em, I de
A Superintendência Nacionalda; Ma,
Estabeleder as Seguintes narina à: , reda, SUNAMAM de
-dezembro- de 1972 peles Armadores rinha -Mercante, usando , das atribui7:! • guladolas
para tomada por 'agretaRio de -Janeiro,. 15 de março .de Participantes do- tráfego Brasil-Costa a:ias que -lhe -são çonferidas..
pelo
pe:
,
menta
tu cessão, pôr OP0a4nento;: de
1973;- Paula N. Pamplona -Corte Atlântica -dos ratados 'Unidos; ,confor-, -ereto número . 67.992; de 30 de deiern,
embarcação da :bandeira nacional ou
paal ".r. Superintendente.
me submetida pela Conferenoia, In, .bro cio 1070 -x
estrangeira, por ;eropre00,a, nacionais
-4,226, ,Cancelantenta de .ait- terarnericana de Pratea, inclusive na 'CoOsideramle que t transporte
de
navegação.,
tariaçào. para efetuar Navegação de' .que se refere ao j'Artigó
— letra 1,!itirrio de safe e cacau na trafegada
Tornada d.o Einharaação por'
Longo Curso
em .cumprimento 'co
. ,deterininacla ' Brasil para ts portas AQS , Estados Uni 'A :ÉiiperinteMtlência, Nacional- da na, Resolução n° 4,211, publicada rio dos da Casta Laste .é.
-dolfo.
do
MeMarinha Aflore a: nte; usando das abri.- Diário bfibial de 3-2-73:.
:-..-112%e:rdn9-471 Sen'gierais:
. xioa ficará, normalizado ,com imple,r;
1011100 que -lhe Sai) cOnferidaS Pelo'
Esta- FtesehMSó entrará em vigor na nieritação, a partir de 1-4-73; .dos;
A
torriada
por
.. afretameato
Eedrato ntimere. -67:,992„ de 20 de data da sua publicação. na Diário Ofi, "Acordos dá Rateio de Cargas"; ,apro-: ! ,eintarcação nacional
ou: ,estraugdirá,dezembro de- 1970, -e
ciat da Uxiiao,
:por -empresa' de naVegação nacional,.
Vades
peba
Resoluções
iluineres.
4,210
.Congideram)O que a Neptuniá Se'(Reunirm do Conselho Consultivo -0 4.211, publicadas no Diária Oficial ;dependerá de autorliaçãe Previa da
siada& ri,. Navegação- Ltda. através da ST.INAIVIAM cio1:43-7 .3
Processo do8., 2-73,. , os abrangem .as.duas.; :UNAMAM.
da. :Carta AC-AM n.° -073, datada de C43=35411.
g ,-. As ,empresas nacionais ,de na=
Mercadorias .acima .mencianadaa,
•12.3-.M reatnniu à SUNAMAM
Rio de 3aneiro, 15 .,de mana de 1973. solve'
Vegaef,to, atitorizadas. Operar. ia N
concessao
linha Mamar Stil que,
Paulo- N. Paniplona Cor te Reg. Suspender .a aplicação- do previste . ' vagação, Interior, -de Caliótagem
Vinha operande confôrrno Resolução ,Snperiiiteridente.
ha Résoluçãe .3069', ; publicada co Longo .Ctirso: poderão .Contratat afre4,
a,' • 3-; 62C da i3oletim. n.° 622 nuN. 4230 — „4propagefo da Entenda: Diário Oficial ri°
!de 28-4-70, no -que se: : lamento 'de navios de bandeira e3,
Usado no
Oficial da União n° I"' o acordo de Pateio de Cargas refere aos ;tráfegos para. os pertos .dos' traineira -até -o- Enfite do, eqUi:valente„
d'e 2-3, 2. 10 - resolve
assinado em 1-12,72 pelos 'Imitadores: :ffistados, unidos, ,da CaSta, Leste é .dó. à tanelagerri -de porte. bruto (TÉR) .de
Caneela • .ft, , COncessão de jiriba ,C011- :participantes, -do -trafego- Brasil-porias- ,Golfo co; sena. naViaa em construção. As,enibaN
. Méxite, çompreendielos
cedida pela Re,selução n: .3.620 do; Noite kinericanes do Go lfo do Má- .queles. Acordos, sontinUando .ein Ari, cações afretadas Só podem ser eniBoletim 0. 0 621 1)1.1blleado, no Diiirlá
pregadas em linhas e serviçoa , previa, .gor para 0e :deitais tráfegos.
(2.YficW1' da„Cnião ele 2a. 2 .,no, 41, NenA $tiperintendênçia rCacional
mente autorizados pela ,àpINAMAIVL)
A.
presente
Resolução
'entrará
Sm.
tinia 8'15(A:cidade de Navegação :Ltda. Marinha Mercante, -usando ARS atri-: :Viger a partir .de r
2.1 --,. Além- dos afretarnentos.cle :abril de 1913,
para efetuai navegação . de. longo, 'buiçõeS qüe Ihé são iconferidas pela
(Reunião da. ,Conselho. ConsultiVa jdto. do item anterior, as érripregas.
curSo lia linha- Onnag- ;ãtts
Novato 'número 01.992, -de 30 de de,: da SUNAMAM
-autorliadaS
'operar na' Navegação •
-de 14-3-73, Processo. Interior; oo. aCabotagem
libro dá 1970; resolve:
Esta. Resolução entrará era 'Vigor
s de sono
1C-73-354-1)„.
data de sua. .publ i cação ert
Cursa poderão solicitar .afretaineritó;
Aprovar a "-Emenda ri° I% data de
-Rio . cle Janeiro, 15 de março de 103. para
Oliciat,da Un'ao e cancela as Re,
atender á sOmpraniissoà. decore,
.6-2e73, referente 11,0 Acorde de Ra,: • Pauió lá. Paniplona Corte Saia rentes
soluções. ns.. 3 0.20;
de contratós,de. transporte -res
pgét.i. nâ, ns. 0212 636, e 069 publicados - tele de Cargas assinado sm, 1-12'42; ,`Superin tenel ente, ! gistrados na SUNAMAM Ame, para
N°4232
—
pelosArmadores
.narticipantes
do-tra-;
Normas
para
Diarih ;Onczat da Villa:ó . -de
afratainen.',i iRSQ,
ó -programa
.exe.
la de . enzbarcaçõèS .nacionuis e estriai.; ..panaão'considerará
Válão de 26 2 .70; 16.7.70 , .e 1. a:74, fego Braailortes. Norte Americanos: gairrtá.
. da frota da empresa interage
-Golfo. do modo:), (Conforme :sub..irsoeouivAmerAr
!Sada.
metida peja, ;Conferência Interameri- ! .
:Superintendência Nacional ,da' 2.1.1 — Os afretainentos de que,(Reuniao ai- :conselho' -Consultivo sana
, de Etat"' inclusive .r10 que ee
1VIereante, usando, das atri-, ;trata este itein: só: serão antarizadoà,
da 'SUNAMAM de 14.3.:73),
refere
a-o
"Artigo,
aletra
"b"'-em
,Cum,
:buições
que lhe são, conferidas .pela
à :SUNAMAM : tiver ~pedida prée.
Rio de Janeiro; 15 de março- -de,
ao -determina- lia Resolu- ibecreta nuinera 07.992, de 30 de de- Se
191a. =- Pauto, Ar.. ,Papip/ond ,C00 primento.
.viarrierite .o .registra cles referidos ,çone.
ção p9 4.210 1 ptiblicada, no Maria ,zernbra de 1970,, e
'trates.
Saperintenderite.
•
-Oficial dá
:Considerando, que sarnenta empresa' 2.1.2 — .0a. ;pedidos. de registro doe
14° 4229:
Esta Resolução eiltrará -00 , vigor -na iiadional' de navegação autorizada pela. .contratos
4...provada) da "ÉSnencla;
.de transporte devem estar
n'? 1" da acode de rateio ,cre cai goa data da; sua publicação no Diana -Ofi- SUNAMAM .a 'operar ,na Na;Vegação ' acompanhados,
de troa, (1) copia do„
assinada, :eni
Arnzadol'es cie da -Cá .
Interior,. de Cabotagem -e- ,de Longo contrato original com; a devida assti,„,
Pc; tio; pautes do Trd: foi')
'.(Reunião cIo . CenselliO Censultive Curso .poderá , contratar &eretamente natura ,das partes contratantes.
Atlantiaa .-d-0 : Éstadas Vnidoà.
à:VRAMA3);. de .14-3e:"3
Procese de embarcações, -para empregar — Poderão ser autoriladas,,ta. , ,
A Superintendência Nacional da: só .C-73-9541),
trafego Objeto da correspondente ,ag- :afretamenteS da :elidia:reações •soliciMarinha, Mercante; usando .das •atr.1.Rio da-Janeiro, 15 de março ,de 1973. torizaçao;.
tada..
e
.SIJNAMAM;; .para: atender a
biuçoos .que lhe são sonferidas pelapamplona Corte- Real:, Sb=
-Considerando a conveniência de compróvada flutuação para mala nos ',
Pecreto pOinero 07,992, de 90 , de de-; ;perintendente.
consolidai .e atualizar as normas re,i -volumes de, ,cargás, ;pôr razões reven,••
zembro de 1970; resolVe.:
4291. 41/toração da Resolução laiNVastis autorliações para o grelaou 'sazonais,
dos ,.jh :noN°
Á mover a,
3609; vublicada ito- Diária Oficial menta de innbareacões por empresas wais
2.a — Alem doa osioa previstos, noa,
.de 64,73, referente ao Acordo
da' 234-70,
nadionais de naVe a
rasei e
1
2.1 ;e 22: a-. :8UNAIWAN

OlÂfflO 'OSICTAL.. .(9, ,à0ái(Y
Parte
:Rarçó"
197.3 . 2 ,71
•-,-___-_
.
•
d'erá,,,ein caráter excepcional: 'autori
,C) , Tonelagem de porte bruta; e
As
'empresai'
ficam
obrigadas;
• ser afretairnentea de embarcações para: para embarcaçao frigorifica, também a comunicar ,
conhecimento à SENAMAM, suas ema
SUNAMAIV1
a
data
do
atender - as p ecessidades. ,decorrentes a capacidade cúbica cias câmaras cl e • início.elietiVo do afretamento, bem : barcações em fretamento; total ou.
'parcial
oá , à nação ,-einpresa cuim . •
da eXeCução, da Política de.1\l'arinh:: 1, carga.;
'como
data de seu término.
,
Mercante.
, d)' Velodi(lade de cruzeiro, constunn
Qs
:Conhecimentos
-de
13. As empresas' nacionais fie da2.4 -- As .-atitorizaçõeS de arreto: diário e 'tipo ,cle comblistivel;
que, e manifesto de carga, referentes
manto preViSlas. nos , sábitens 2.1, 2.2
e) Taxa , c10 afretamento;
ao transportede qualquer carga, rea- Vegação pão poderão Ceder,. seria dar
^ 2.3, além do limite estabelecido, no
11 Prazo OU duração do 'contrato, Tirada por empresa nacional, de 04, conhecimento a SUNAMAM,: em -412-item 2„ .serão dadas respeitado o dis- datas e portos de recebimento e "de veg ação, serão emitidos pelas propr:as Lttainento ton, naçiiie ou empresa
posto no Decreto-lei M° 1142,. de 20 entrega cia embarcação;
estrangeira, as embarcações nactoempresas nadeide navegação, baia ou estrangeiras quê . tenham
de dezembro de 1970.
y) Indicações do emprego da eu 1- quando operandolaia
mm
navios
próprios,'
'macio por afretamento, respeitado o
afretarriento Parcial: de es, barcaça°, rotas e carga-S.
afretados, total ou parcialmente 'prescrito,Mas
Relações 'de concessão de
Parta os Co'n(/ratos por Viagem. (item
• paço de -embarcação,. , quando feito
subafretadoS,
por uma empresa Ae . navegação braSiIsoktda ou Viagens ,Constaugüds
9.1 " --- Nos ,transportes ,cle carga a Linha,
14
—
As
informaçõeS
sobre . treta.
a)
Justificativa do pedido.;
.aástimincip a ilespondabilidade
granel os , conhecimentos de ernbar-' intnt p
i total ou parcial e suara?,
b) Nome da -embarcação; armador que poderão
• , claonissão do conhecimento de emser
emitidos
pelos
emmento total, objeto •dos itens 12 e 13,
barquesei Muno ,embora a em- e 'bandeira;
barcado vez.
deVerão ser acompanhadas fias rn,' batcação , nome , 'um tecle , esteja, sendo '0) Tonelagem dê porte bruto
eles e , j ustificativas, bem, como das
—
Normas
para
,
tone,
A/aveg:
açãe ,clo áenclições
.Operada por outro. armador, nacional Aon
n
, d 'carga
docontrato,
.
arga .a ser transportada.
11,anyo, Curso .
.ou estrangeiro, .só , será -concedido- ,em. para ,navio gráneleiro,
e i para
erriba,r'casos , excepcionalS , ',deViclamento nação Itig,orifica, também
10' -'- Os afTetamentos fie pavios
— EiveeetieS
a
capac,ijustificados, cora base nós interesses -dade . cúbica das pa'maras de cargo; sob regime de "casco, nu" não „erão.
, 5 .—
1
normas
, da presente Re:3e),
:econoinia, brasileira, . R critério
aUtori2ades.'
Ilação não Se aplicam .às .CrobarçaSUNAMAld, mealadte Solicitação , pré, :(1) Velocidade de cruzeiro;
o
.- Normas para Navega:0o I22.ierior: eões, cie recreio,. as
. empregadas na
, •
e) Taxa de &fretamento;
e cie -CabotagePt
pesca e nos serviços cie -engenharia .
O sialsafretoniento total de ,eint,: ti, Condições contratuais: sobreeslã
.
pa
o
itna
a
u
i
l
r
l
a
s
poo
rttie
z
t
t
r
o
,Otiala
rão/seetifideestip.?tsin;
• tapeação. por empresa de navegação) : urdia', (despesas portuárias ,e -data
--, A autenzação para: -a -empresa-SO 'será. concedido
casos: aproximada cio inicio dg carregainen. nacional , cie navegação , realilar ,Con-; sagelros, salvo - quancla
, eXCepleonals, g icleVideadente justificatrate . de aíreramerito , cie embarcação
embarcação
to no primeiro porto;
dos, com base nos. interesses da.eco- ,g) Indicações do emprego da. eia- de' bandeira estrangeira,. para Operar. estiver hipotecada :SUplf,AMFA.114.
A
preesrite
ResOluçãci
revoga
as
• ninnia brasileira, a critério , ,Aá
barcação, cargas, portos de carga e de na 'navegação Interior , e ele ,Gabota,*" soluções da : 8ü.M.
.4-whivr 2.005- do
gem , ,nacionais, ,s0 , Será ,coneeclida
$1:TNAMAIVI: Não : será, autorizado SUb- , descarg&;,. •
Uolethn rá° . 430 g de n° 2.267-4
concordância 'com Pata , do Poci rer • Exe, Polatim
aeretarnerito pardal,
— Trinta (30) dias anos a data ,cutive
,ndinero. 675, 'publicadas no.
6 , ----= , Ds,pedidos dá autorização para: cia;6Mitorização
q ue aritoriza a, :Operação ;de
do
contrato
de
,aàeDidriO
O ficio?
Ilnião , de 24 de- Se
tealilar contratos de ,&fretairiento. de : lamente, a erripreSa apresentará á embarcações de bandeira, 'eStram,?,oira
e 1966e 26 dOrriarço , ,de 1911,
ria , cabotagem nacional nos :ásos de- tembro d
enibare nOes O evetirr ser -" instruides.:
SUNAMAM
ama
til
cópia
do
,con,ai seg uintes " informações:.• . trato original, e de eventuais adita- necessidade , p Ublica,. .ea p eeiticadas . respectivamentg,
Esta ne.soluçâo -entrará , ern. viger ha,
a serem tr ans portadas e, data,
mentos tdeviciamente assinada pelas mercactodas
Pes aeQoatos. por' .Putzo
Sua publicação' ,eni • Oieiriev
prazos de operaçãopartes
contratantes..
da
Deierninado
:(Rounião
7 — A tramitação, dos p edidos de
SÇSSetõ- .(te 4mbarca0o , por
Conselho ,ConsaltiVo da.
o) Justibioa;ção , clo pedido;
SUNAMAM 'de 14-3-73) : •
autorização para realizar contratos de , ,
Fretalmemlo
^
7, ,Nonie.
.);
,embarcação, armador afretaniento.
terá
sempre
caráter
lir
Rio
cIa
Janeiro
1(1 de marco ,le 973
12 —
bandeiral,
armadores ou einpresms:
gente..
+ •_
•
nacionais não poderão :Ceder •sein , dar :Sunerintendente,„
.
t01.:ËGIO, : PREMO 11,:
do . cargo de .Servente; 61,,104.6,
PCRTAA N9 14] 19' :DE
Parte 'Permanente',
QUaciro 'ente°
FEVEREIRO /DR 1972'
.cle ;Pessoal desta UniVersidade,
Diaair Nen,eves,
Dlig tor-Gera.l. , do Colégio Pedra •
. 110A0t10
.stPs atiibuiçôes legais
ím. Torma :dá p aóratá=déi., IV 245
?ti. tência delegada pelo artigo 9°, almea
O ,Peitar . cla- Universidade INider:d
Ae fevereiro
1907 e Portaria Minis-, f`.a", , do Decreta n9 59..676, de 6 de do Rio :cie Janeiro,
, do .us0 de suas,
teuai n o 691,„ cie :26: Ao agosto d g 1968, deZerribro cle 1926; resolve:
, ;FER5.111,1
atribuições,
legada,.
,-One, aprovou Regulamento , Cerail do,
'NO '27.4 — Aposeptar, -coai funda'RE PER:U*1E31WD,
NO 276' — 'Conceder -exoneca,s;ão.
Mento no 'artigo 176, 'nein , É, .do Lei 'Part
Colegro P edroresolVt ir , de
TeVéreivó. de 1972,
Eginever, MO interesse da "Aclinials: .11 9 1.111,„ de -22 cie . outubro de 1W:2, Honre
, Qa. ma e Silva • rio , 'cargo cie
PORTARIA DE 13 DE MARÇO;
• tração,. Ieda . Cabral, VascOnecilos Pes. no -Quadro
,cle Pessoal
Parte Assistente , de Achninistração,
AP,605..
goa, de , Mendonça,. zkénie0.- da Eatica,
Perinanente .clesta :Universidade,
cia
parte
Permanente.
de.
,Qina,çfk.p uivei ; 20 matricula 07 1 . 626.229:do Alaria Aritoniera Amado Dantas, En- :ciam ,
'Video de Pessoal 'desta UniversiO 'Reitor da Universidade Pederal
"Q.P..P4p":.
MEC„ da. IMI.dade)13'rei fermeira, TC-1201 ..22Q matricula ritt- dada,
Rural' de Pernambuço no mso de Suas,
de ' dtia cialdPe P[;14 *- 147' 4 =1;de ' ei mero 1:229.220; ,acreseicia cias vanta,
N 9 :277 Conceder ekoneraçáo, a atribuições legais,: resolve: •
genS do ,r39, do ,art40.) , 29. da :Lei.
n'ardo de Vasconcelos
.8'eçãO
Mera . 4;345, de 26 de lanho, cio' 1964. ipaxtlr ,00 '2,6 :de lev.ereiro cie 1972. nos
'11,a/.4ck. ,Londiss
Nalneya, Di- Processo
termos 'cie . Art. '76; item ir. fia ..tAi.; nú. '09 "30.685',72-1gERJ.
N,9 :Homologar ;45
teter,Gerat.
H' NO 275, -•-• Aposentar, com ;tunda. mero 1,711,, .de 2-8 . dé",bubuibro de 1952,
blico
DASP,, de Veterinário
Ofilllia
Maria
de
:Araujo
mento no artigo- 101,, item II, corribi, .Miranclo,
realikirclo noita
;1.1ado: com O artige . 102, item 1L
do , carge, 'd'e Assistente
Universidade,
para provimento AO
Adi-pitusConatltniçãO, rio Quadre n.1-tlito,
DO
traçãO; AE-902.14, da 'Parte,Pm,-;.• Cargos vagos naquela série de olosSos
JANEIRO
Pessoal:
manente , de (,?tiaclio, çnléo . de Pessoal 'existentes em Seu , Quadro, enjoo, oe
Parte Pennariente
pORTARIA, DE'1.9
ta, Universidade, Candido Beriedicto deSta ' EM iV eraidacle ,aprovadp.
MARCÓ
Pessoal p ermanente, na ',a rma de Alie
11.•7ele
.
DE' 1973 .•
cie 'Oliveira Ribeiro,. Médico, ,L"( 801 :ereto , iri 0
,cte' 12 de ,março .c•(é. dispõe „o letra "1", , item 4 cia \Mime.
n.9 '5, chi instrução Normativa
Reitor , da UniVersidade Federal 2.0IX matricula n9 1'754,723; 'dó •
pitar Escola São Francisco , cle Assis.
roer-. 2.
24-12.71, da DODH.R.sItlj
010 Ria /de -ilaneirO, no ase dá ,eoluPe,," Proee
N O 218 = libeonerar 4
(ex
officio"
n
,DASP
° • ".: - - FRJ.
frOL, Dr. ./.144718071
servidor Severino FranCisco , de Lima :Erasmo. de 4zeveda,
Reitor..
ilk$711010 NACIONAL
SE PE E2INTEInMENCIA. ,
REGIONAE
RE PREVIDÊNCIA SPetAt
• NO , ÉS :Miá:PO SANTO
N. 9 "2,751, de 6. .2.73 — , Dispensa, ,tt
:.40200,
1:
INPS
504 cie 1973
PR
.„)edidb, EVeralcici , Neves,. .that 34,016,
da função. , gratificada de Chefe ,Clo
'W'PRTADIAS:
Nelson Mendes Senusteff, mat. 2.419
SerViçO. 'Administrativo do SAivl,
; (eX-combatente), Mediei); nível 21; • nível ' 74. 1,T9"2.758,. de 15.3 .173
Con- almbolo 5,F,,' cora atribuições de.
cede
aposentadoria,
por
invalidez,,
N.9
- 2453; ,
, ,I O.Oli,DEN,AÇ.'0
de 14.3.73 Concede apoda' Central Distribuiclera
,A DE: PESSOAL.
'Zainbelli . de 'Carvalho,. 'ma- Chefe
sentadoria, por tempo de serviço, a Therezit66..794
J)/fedicanielites
'sROi$,
CDM, na Coorcie-,
•
Costureir
a
uivei
6,;
Maria "Helena Macedo Martins, ma.. tripula
'nação
de
Assistência Méd ca.; N.9 2,153,
15.2-73 — CO/mede ,a,po- 8:3.72
Media 92951,, tecdico, de Mecaniza, N.O 2.759;.
Designa
Dioge 'Rocir1,2.466; cle• 23.6.72
Apostila çáo 'nível "14; N-,9 2.754; de 14,3.12 sentaderia, por invalidez, a 3uracV 'gries Sobral, Mat. 56.687,
„para
Tendo em Vista e novo pareeer
, Soares Peixoto, Mat. 9.025, Oflclalit cor a fruição p,,
Concede
aposentadoria,
por
Inyaa!atificada 'de : Chefe
" de Administração, nível 14,,
IN.PS/SRQD. 436.037=73, a ,presen, lidez; à Maria
cio
Serviço
,
Mino
Der
•i..diercio,!
Adininistrat
vo,do
SAM
te Perlaria fica apostilada para
30,s4,
danientar aposentadoria da sem/ido. , 0ao, uivei 12:, N:9 2..7.5.kde Administra- SUPE EJNTENDENEIA REQ1ONAL (1), SiilibOlO 5,F, .com atribuições At
14,:3.72
Chefe da Central, 'Distribuidora cio
:
ia
vinaliáva 'dk Castro, mat.
NA DAMA
Medicamentos — CDM, no , Coorde80.555,.Atendente, 9; ria forras: CO-mede a p osentadoria, per tempo ,ciO
nação .cle AssistênCia Medicai
NO 7.679, de 27.2.13 —
dá artigo 101; inciso 1, combinado com. Serviço, à , Ondina Pequeno de Meei.'
nos, 'mat. ()Emala de AdMinis- Portaria 14. 9 44,65., que designou José ..s:Ur.4.14,NTENI)ENCIA :8,otioN414,
o artigo 192; 'inciso I, letra, "ti"; da: tração
hivel,"191
N°
2,756,
de
.14
de
Loty Leite Saraiva., imo. 6-.262; na
,p nx: MATO G11iO$SÕ
Con4itaição , dó, SraSil; a tentar ,de
março, cle 1972 — Concede aposenta, parte referente à função gratiReacia de N.9 2.151,, de 14.3:73 -N.9 2,934, de :22 . 2. 73 , Desiguri,
dona,
pai'
tempo
, de serviço, o Altair
Piscai
Ao
, Hospital Ana NerV„
mera, à pedido, a contar de 20,12,72,: , Éraga. Teixeira, mat. 9'.969, Wicuica.
„Joilce de Flgucliedo Lagrécti, Mat.
HOnOrio--conçagmes Cruz ,inat. 36.909, •de Mecanização, nível 164 IV 2 757 4 - P, parir 'Chefe de Agencia d. 9 3,971 47.980; para exercer :a função 'is ti:¡+
. (TI, sinibló 4-P, transferido para 1: ressoa cie Informações, tendo, ern
Cfleial.'de Administração .nivel 14;' de 15.242
ConcedeapoSentadoria, Capital, 'pela , OS/DP : 603., 133-"i3tem- .a
N.:9 2.752; de 14.2. 73 --,,* , COncede ano,: ;Per invalidez -Ney'lib eração por p arte do cent.ro
, de Almeida
dó em vista a orientação
rientação contida
BelltEgiOrla
dà
, ppor te mpode.seiViço,„a
oi mações. :ktravés
•
,
48,586; Auxiliar de . Peitaria,'
Menio

,
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INSTITUTO ao •AÇ:ÉIGAR È 'DD kLCOOL' ATO- iNI 0 "11-73, pE 27 Dg, BIEVER,E1RO DE 19113.
O Piesidentó dó 11-Atoto do Açúcar e -do :álcool, no , uso d'as Olril-0110es 'quê 1No
são. õOni05tda p p r lei e tendo em VISta, .0 42,sx,,ci:Ttdi:00 n:it, Sb da ResolioAo nP 2..066, de 26 de Todo dO 1972 reeolve:
Art.19 • Fica sa estabeiecida p aia as Osiilas doOStado do Rio de
i no 40 (C Ria r te triniestre da ' safra de 1:07-2/q,
,eota,s,.básieas
AproRrelalizaçãO inensa1 •de. „.açúear Oistal e itã cotas com p ulsórias de suàarteiro
primento á refinarias autónomas indicadas nos quadros anexos,
Poir4gtafe ibileo, As calas 120,sicas , de Omercialização a as cotas compulsórias de , suprirriento eorrespendem. aos' meses cio março ,a
4de ou..
_4.ft

Contioaarp vigentes as borimas . estabelecidos no Ato ai 21-72, .de 14 : de junho de 190, .
85, çp presente Ato vigora riesta, daI e será pub1icadci no Di ferio Oficiai
da, Unifio, revogadas as disposições em onkário-,:

Ouloinete da Presidência dó Instituto do Açúcar e do Mcool, aos vinte e sete dias do Mos de fevereiro de ano .de mli noVecento,s.,ask
O. Akaro Svares,Carnto,
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Parte 4).

INI.,aeco de 1.973 873

Af.E0 10-" Dit 2 ,1. DE PEVEEtAIRo Dn
. o Presidente :do InAtubt) do Açaoar e do Al000,
uso: das, attibUições •que lhe são conferidas 130r iel• e tendo ent vista o disposto
06 art. 36, da, Reseluçã'o
2.000, de 36 do maio •de. 1972r resolve;
.At.
viekn éafiaberediclas Para as usinas dÕEstado de S64, Paulo, no 4 kmartoi trimestre da safra, cia 1072/73, as cotas •básicas do
Ç.otnerõl.alUngko mérisal de açúcar oristal e as resPePtivaS eotaS eOMPUISOrlas do suprimento a• refinaria% autónomat indicadas nos Quadros anexos.
`Pard.grafõ ,únieo, As °Otos igtSteas de comercialigação e as cotas cOmptilsérias de suprimento correspondem aos meses de março a maiie.
d 1018
Art:: 29 Continuam vigentes as normas estabelecidos no Ato no 22-'72, de 14: de junho do 1972,
• Art . ge o iirementà: Ato vigora, nesta data e ser6 publieado no Pictrio 1011.c f.0 da União, reVogadas ãá disposições em corterã,rk),
Gabinete da PresIdênela do Instituto d.o• 4g.itear e do Adéool, aos vinte e sete dias do rno cio feVereiro • do Ano de mil novecentos e setenta e , )
Gen. Aparo Tovaves,00U0,:,
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'M'arço çte 1973

:Parte U)

• DE 27
ATO. X9 11.= 73,
TM• : ESUÊREIRÕ 15E1 1973 •
Ó- Presidente db . Instituto t10. Açúcar 't do Álcool, ••tiO aso das atribuições -que Jim são conferidas per lei. e . tende -em, vista .o -Olspost4,
.. to • p,,p', 36.,0.0; 1,.tosobgão dx.ti. ,_066; de .24 de Maio de 1972-, resolve:
.. .
Ari.;, • 19• Pieain estabeiecidas- para as tisinaS. dó-'1Ustado -cle Minas 'Gerais,. DO e (quarto) ttimestre da safra, •cle 1972/73;-. as cotas bCtsicas•
cl(•
emnercialização Mensal de .açúcar pristal ,b ,, aS respetivas cotas conipulsórids de suPrinTerite- à refirÈ0l isks. autônomas indicadas rá quadra anexo,.
- . '- • •PaPágr 614 'Mico. AScotas, ',básicas
.
. do , .comerciálizaçáo e as cotas ..compillsórias de suprimento .Cerresponclein aos meses de r,n4s. 0: 0., hiaig: .
41e . 197$...
'.
.
.
,
. .
.
. Art. .p As- ectai, baSicas .atribuidas .a, .Cooperativa dos produtores de Açúcar ,de Minas . Geraia e ás nalbas -mIneiraS nãO adoperadas, par
c
eedentes,
poderá°
-de 0,
se . utilizadas de uma co vez, •no mês de março de 1973., tenda .em vista o.-que dispõe a ietra. -"o”- do inciso g
..„
eeercialização,
,
.
' do.:.art.: g ó; da Resolução n0. 2.669,. de 20 da Maio de 1972'.
.
,
-Art., 39 As- .cetas. básicas, .cleferlilas às' nsinaS mineiras filiadas , a, Cooperativa Centrai doa Produtores .de Açúcar •è Alceei ao Estado .dt
,-Sáo. Paulo.. serãe .cornerciaiizatlas -dtirante.os Meses cie marçO a Mala: . -de 197$,. 'dentro do regime dê cotas, duodeoirnala.
..
'
.
Art, ,49, -Continuam vi gentes .as -nOrrnas! .estabelecidas no: Ata 119 23-42; . Cie 14 de junho de 190.
• Art. 59 .6- presente Ate 'Vigora -nesta data è, sara publicado rio Mett to Oficial da Linlite,, revogadas as dispOsições, em, .contO,r10.,
. 0-abinete .da Presidência do Instituto do AçUear e .do Aléool, mis vinte-e:.sete 'dias, do mês . e feVereiró do ano dê mil novecentos-e'setenta .(
•Oery.
'le'S.:
Qaolit.o.,
, Muco
.
. .Ta,ticdas
.
mic-INS'É griÉr61» , AÇOCAR .O DP 404,

COMECI:A L3yA:ÇÃDE .4',13 C:AR CRI:St AI'.
,Esfoo PE NINAS TERAls ...- -34P.R.¡A g. 1912/75
•UNI bileg: SACO' 'OÉ , O,0 01)111PS
. .
Gonu Re IA L I ZAÇÁO'fiA SAFRA
'.11,:' 1 : WA:.3•

ca-T'A ,

2

522 /544

121

068'. 974

.c0; 900:itat4v.a:

JUNHO - :'à /'FEVÉR ÇIR0.7"3

MOR.QADó

COMPUL:SUIA

,¡:100PBItAliAS
Ooõporáti.va, dos , Procia .
toras de- A9.ifc,.au de f.ri: i

cor4
coisi pta.soiup ,- •

41 SM

380

2 401 164 ,

102 000 '

90 090

imEacÁuo
LIVRÉ

Excg:etitts.
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TO ia1:
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. ra.Cdec,49,
.R. È'A tat.kpa
•

•

26 ido

.441S P iodatoies

. Q.:e-itc..!-./.4kep.ali.u. „i-..:.::...,-.. ,-

. jati-toda .................. ,

140idón§(t,:,.',.-... ,,,. ,, ..
, 3.4-00ye- Micowe' ...,-...',. 4,
tvídiai.deAbrea
'
........
3.,..a.sf. fi o-g ,.............,,...:,.....
3,10!itirt.. •- ....,- ;'• .....•,....,.. i, . . i, •

453 570 , ',
2 17,4 •057:

119 769 : ;:
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4. :696 '601!

1:9, 380,
_
82 -620

2 091 '657;

li 650. •
I& 728 .;
7 140 :
35: 708 !,
,29 808 :,
17 5.86 !'
:204 000

11:5 119!
505 660 ;
153 505:
2. 87„941
575 267
450 175
4 492 soa -

4.34 190

- 14 250

'406 458.

61 410 :
3 474 •.
:3,2 '450 ::
5 310 ' '
. 11 . 670 :
15'450 ;
13 056 :.
151. 500 :

.1 846

S'1..k9 : '

" 109 550; ,
395 273,,;
153, : 505 ,
287 911 : •
489 1.9.w :.
413 415:
'4. 194 029, :

, 3•130

1 'no.

21 «¡CL
1'176 ,:
•. 4 27a , i
. 1 830 '
• 4 058'
. .5 50 :, :
JÁ '9'90 :

i. 070 ,

.52: 500

•

27' 732'

-244.- .988:

'

392
. „ .:
• 1. _14.6 ,. :610. :,
1 346, ''-;
.t 7.8:G .

1 510 ..
v? 500” ':

5 769,

3:1 2. : 38:7;
. .- ..,..
.-;
'90 4)1.g . '
56 7401
298 772,

' . O
do Instituto do Açuear e do Álcool no uso das atribuiçées que lhe eco conferidas , por lei e consideranlo o clos
.1zesOltiçãO POsidei4e
i 2.:.:0"66, de 26 de maio de 197 ap
•dispõe,
lano da Èsal,ra de . 1972/13), resolVe:
Art 10 Vicatn eS t&beieciclaS, Pua (EIS usinas
do . 111Stado.
nOXoecientes ,cle .actieár cristal produzidos na Safra- de 1972/13. do Parailá, as , cotas básicas indicadas no quadro anexo, para .comercialização dós
'Art., 20 , As cotas 'básicas de ,cenierdializaçâo •
estabelecidas
no artigo
poderáo
.nO•inês de juggo de 1973, tendo cun vista o-que prescreve
á letra
e cio anterior
inciso II
do , soÉ Utilizadas pelas -Usinas ilão,cooperalag de- unia, co• Veti,
art, 20 da Iteaoluçãe n9 2.066 cia:26: de maio de 1972, ,
•
AÉt. .39 As cotas básicas deferidas às usinas paranaenses filiadas à Cooperativa
,Central do, produtores de Açúcar e Aluo): do Estado der
Paulo será° •aoinercializaciiis cliirante..OS Meses -de •
marco
a
mado
de
197$.
dentro'
cio
regime de cotas duodecirnals.
Art.. 49 O presente Ato vigora nesta data e sara publicado.
•
no ./.>1ar2aDácial da TIM-0, revogadas as dusposi o s Cm 'contrario
•dabinete, da PresidênCia da Trit,'Atuto do Açúcar e ao
Álcool, aos vinte a sete dias do mês cie fevereiro do ano . de :mil 'noVere .'"
,Gen. eilvayo. Tavares , CaM10 .
•.`,mta,,e• - •
0.1ÇXÕ. AO ATO
12, 13 •
1.,k0OcÁR DO ei,450L.
MC lN ,tU.:1(..)

tC.M.ENCIALIZA:Ç-:40' DE :41,:it.. g-FR C:k1'$:TAL.
'g,'StkEr(), GO . p.'À R AMA'.
S.AFRA DÊ ,1 ,972177 .
,uNFM(5-É: CApb•,GE-60„.:Q1114-08PRODUOIP

"USI A

REALÍZSDA.

41' /1 : /103

.conieadigirAOÃO•
.149:PORIODO'DÉ JUN".n•72':FI'FS,V;.qá'
•

Éciépe g;:atiÁra Central, das Preclitto.o,s•
•• •e-a,r e- .45.1.c• eo.12 do 084acto de. Sâo, Paulo.

• 4 •"4 ****

•,•-•

*. • .* • .• di •

•

41

.

á • • .; • • • ,• •
• é. •..•

MENSAL

„

• • •....• • • • .* • • 4 • • 1/.4
a

TOTAL

Àçá.l.'-

.NX.o coOPItADAS
33ánde3r,aitte
S0,101. .4 ere

.Exce:p.,sNtga COMÊROIAL.:7,4R,
R,O0 •./'MA 10 -:"Iá

• • •

): 78;.:t 683

I•88 891

.916 -917

722 9.54

805 31G
111 6.0,7

612 95.4
110 000

636 'OGG

1 .511

.'59-2 792 '(1

197 597
195 965

350.

192 356,
,607

724, 755-

56Q

(•••••nn•n

Nesta total oo toitám c: onsid'éwaitos eventual s e x e.e dente s de lir oduç a o da
VS .i.4a Jacare7lnho, .que „ainda se
encnntr a inoeftdo4,
- léste to lume po de rá: ser integralmente c o Mel , cia ;tia do no ine s ( N • aias.‘ , em f. ce• do ctispowto na gint.f.á
do'
'1314
i]a Ra-So1ucaa n g 2 066/72.
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Quilata-feira 22

--• .Pkirte 1.1)

MaNd de

1973 VS

ATO NQ 13-73, DE 27 DE IttEVEREERO DE 18fia
art.

49 Presidente do Instituto -do Aeitcar " e do álcool, no uso cias atribuicaes que lhe são eónÉericlas por lei e Considera,ncló o disposto no
Ato n9.--2673, de 10 de ;Milhe de 1973; resolve;

Art. 19 Pica eStabelecida, para o C (q.naitol trimestre Eltt Safra de 1972/73, a cota básica de.Supriinento de açúcar ,cristal superior à firina
Açúcar SI, Igteat„, estabelecida no Estado de $ão Paulo; constante do quadro anexo.
, Art. 39 A Otáta,">baálea referida no artigo antetior será suprida exclusivamente na embalagem de sessenta ,(00) qinIoS e se eleatinará.
obrigatoriamente :à Sua treineformaeão em tipo triturado, para distribiiieão nos -centros de consumo trielleionalmente abastecidos pela firma Açúcar
DL Ltda • acondicionado unicaMente em pacotes de um, dois ou cinco
.
Parágrafo anieo,. No. caSo de inobserváncia ao disposto neste artigo a firma Acacat SL Ltda. perderá, Q direito ao. recebimento da MA
-básica de • ...auptiriZento relativa aos meses seguintes, as . quaie serão automaticamente cancelados petoArt. 29 nontinuarn vigentes, as nortnas fixuclas, nos artigos 99, 79 e seus parágwatos, lo Ato Ni9 '2E , de' 16 dé junhade 1912„
Art. 49 -O Presente Ato, vigora, nesta data e sara publicado> no DUM() Oficial da União; revogadas: as. disposições em morittariO, .Gabinete ttai Presidência de Instituto do A.Oacet e do Álcool, aos vinte ,e sete dias do mês de fevereiro do ano de mil ainecentes ê setenta
,ttrês . ;den: ffiatoà:Tcoices
.-

4c
- óát

•

ANEXO 000

^C OTA ta-Aste4^.0E. SUPIRIMÉNTO. ‘4:1N.Del$TRIA.,In TRANSFORMAÇÃO OÉ A0`./CAR'
>1.17,0A-,.., SÃO, PAULO> ,-, $4F NA -DE 19.7g /73
SACO9 DE 66 OUlLOs
e

41? T NtE S'PR E
'Ol S

O U-LOO

;MA R CD 'MAID> '73

; 11,4E2.72/ FEV.-7.4

T4,EIN'At

•.1..dt

•

>t/O',S.

:t(la

4.120-031, 0.0 Egt:Aito:
• • é .• ab • • •,'•:

t.o.SIÜW * CauGa .t:id

• 118 377

71:1

ia

a‘6

19.3 • 3:93 •

133 351

V.4

.33'8 30k

2-53 728

—84 576

ATO N9 14-13, 12R 28 DE IrEvErtipiRo r)E 1973
O Presidente do Instituto dó Açúcar e dó Álcool no uso das 'atribuicões 'que lhe sâó aórderldaa por /et é !citando em conti.
.formulado "pelo 'Sindicato dá Indústria do Açuear no Estado da, Partuba resolve'

„•• • • Art.

e plejto

ptlearn rernanejadaa ga mitt3rigacilea irzttiVlduala
.ProditOão de açaeár crista/ atribuídas
uSina8 do Estado: da Paralba
„consoante
Jiadro>•arzexo áo , Ato, n9 1=7,3 de
de . janeiro de 1973' ,coloá yolutnes. paSsain a ser os segointeat•
•
(sacoá d 60 qafloa)1
„
210:000530.000
200.900'

ivionte' 41eg "•
i .• • • •‘•• • • iiv:•,..•\t,• •,*•,• •
S anta Helena•• n•n ••,.., • • •
• • •••• •
:Santa+ Maria
• soe:.
.. „•po•

Ire , . ,1 n •

: 64,11tk Rita,
, Sáo João
Tancillea

•.:•.• •

: o os.: o::
or...••••=.:•1•'•:.• • • :.•-•

... .

•-:

o,o

•
•

çn

,

1,45:90..0

210A00
450...000
225 ,000

Total
.. . .... . .
AiS 29 .tj.n dorisétitiêiniá: no mispesto no artigo anterior, ficara, reMatiejadas:-as, cotas liasicas de eonierplalizacão, mensal
conformidade
!clOgito anexo a este uta.
•
4r,t.
"toriti4ain
disposie'des do: ;art. 49 do Ato. 'n 1-73,,, :dê. 9, de janeiro' de 1.9,4:
Ø ekeessaw ;de saída >de açúcar, 0Oor1idoa no periodo ;compreendido >IMOS meses de agOto , dê $12: à fettereirn de :10,7à, Sêrtio
'ktiiiiia044. peia Pisealika.çãó do TAA é deseentadós, em parcelas iguais das cotas básicas de comercialização cia reSPeotiva Usina, ;correspondentes ao8,
neács,
,ItatO a. julho: de l'973.
'sem efeito eitialcuep -deciSão anterior eohtraria.
.
Alt 5° O presente Ato vigora nesta data o seva publicado no :Ozarió Oficial cia. .17nião, revogadas as .disposicties em contrário.
,.
deat e do meool, aos vinte oito dias do inêS ,de fev.ereire TIO ano, de mil novecentos e setenta 41
.0:„gtir
. . lete da Pres3ideneia :do itiOitato doi Aç
Álvaro Tavayeq ,Oarni0:, ,

G. náirkt04e4a.

Anal.'ça de . 19'73
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ANEXO A-Tn9N 14h3

COMEIRO tal- I ZAÇÃO .DE MARÇQ/AC0STQ,13'
. .
.
TOT41..

210 '000:

101 .666 . '

108 5511 .

530. 0010

29.5 354 ,

236, 6(36

2,0R 000

105 000.:

95 000

145 QQ0'
21.0 009
450 000
225 ,000
1 '970, .000'

•

' "ht E WS,A,'L

1-8 1050

67 500

:t :5 855
f1:12: 250:

109 166 »

300 8'34

.16 S0.6

227 081s','
' 1:18 750

222 91:6 '
1.0.6 250'

:37 , 1 55 .

,
77 500' :

1 032 5.00

937 500

17 708:

156 25.0

..

ATO N9 15, 73,1àftl23 DL9 FDIVEREIIRO 001 1973•

' • • - tr . Presidente do Instituto. do: AçúCar ê de .Alcool, no , use das. atribuições ,que lhe são conferidas por lel' .com-3100rando, :que "aà, •wev.iáóes •
1972/73 na Replão Narte s Nordette, indicam que alg.t»nas usinas não dispótni de matár/a-prima 511190,1E1111e para 'atender ,ao volume de jun., .
.uuçio c k aç.fte.ir ,One lhe s foi atribtileto pela 'Resolução p." '2 , .•06% de 18 .de outuliro ,de l972, ao passe. que, outras um as da regiãO; 'contam- nua
ele canas, eflie lhss permitirão ultrapassar suas antorizaçóes 'de pcocinção, resOlve:
4rt, 1-9: As nsina's da Região, '1\lbrte-Nordeste que ; atingirem os \mames de plodueão .que lhes nfra .it atribtifclos Corimmte os quadroS. aneé.oa
Resoltleo n 2 099 de i8 de oi.itgbro•Ae 1972, e aos Atos 9 0-72, 1.43 e Uru ci g '6 de Junho de 1912 9' de janeiro e 28 de fevereiwo AO .-19,78,
• teSneetiy'arrientei ficam autofizadas a prosSegulr a moagem de clinas .para a 'fabricação de açúcar, por conta de 'saldos de autorizações nãO ptilidveis.
eiutraS usinas' cia .tegião,
•
Ait 20 1:00d0 CM vista o 'disposto no ai diga anterior, fica :dilatado', para '31 de malo iie 1973'. o praZo de encerramento' da , salia-de 1972M
•
- curte-Nordeste,. Nade em 30 .de abfil da 1013, pelo art., 49 da Resolução n9 2.'069, de 18 c. le , oilfubrti ege 1972•,
'Re g ião N
. „•
.Arli, 39 'Os excedentes :individuais At produc,tão de açUcar, prev :st,ls no art. 19 deste Ato, se/'No realizados, na usinas de Pernambuco, g Magoas,
nos talos orlSral e demerara, na 'base At 50 ,1 (cinqüenta por cento) de. cada tipo, calculada sobre a est:inativa de excedentes da usina;-que.,
• :prera,segti. . á :iflOegIn,.:
,,
•
.
.
. •
.
'§- 19' Nas 0911118 de Pernambuco -e Alagoas, Será -exigida ,prioridadt na produção da parcela 'de 50% (cinotienta por cento) do ‘volurnie cl.a ,cce -, .,
•dentes
realizada
.
'
. prev:Iste, b,,ser
.
. no .tfp15 cristal..
..
.
•
2 9 Somente depois de denelnicia a parcela
de excedentes a ser produzida no tino crista1 as usinas poderão. lassar á -faliricat . exbedentes •nn,ACÉnerava•.•

,•

§ 9(). A CoOperativa dos Produtores de AçUcar e' Álcool :de, pernambuco e a Oqoperativa Regional dos. Pr.odutOret
AÇO00-t.
,Mag,oaS, tendo cai conta: o ,nrograrna de produeão das cotas globais que lhes foram atribuidas é as -estlinativas . dc excedentes individuais
de Seak
usai lidas .poderile seádr,a.r dentm estes as usinas; que -irão- proclusir exelUsivamente cada uni dos tipos clerriera.ra ou .c.riStal desde que ,ó4sçgyada.,
.
a. PaSS: de'50% (cinqüenta
por
cento)das
estimativas'
na
fabricação
dos
excedentes:
;previstos.
•
.
,
- .
•
Art:, 49 Qs .excecierites dê açúcar do-Gerara. produzidos conforrne
nofinas• deste Ato e cuja entre ga o 1AA exlja, ,ern sates de ,Ó0 -(sesSental;
'InStruçiies em contrário emanadas ,da 12.imistio de glxpertacão, deverão ser acolidiciOnaclos em sacaria nO.v.a de juta,,obedecidas a',espee't
.ficaçõts Constantes elo MI, 18 ., da Resolução. n9 2.066, de 26 de maio de
"Mt. "DO Os excedentes de açúcar dei/lel:ara produzidos' pélas usinas graileleira,s, na forma. deste Ato, serão .enstladOs e trangportados éranet
.tán• sistema"proprie de :responsabilidade do 'AA.
'Art. 89 robs ,eoritingentes de niOarr ci;istal, produzidos nas • dendieões previstas no art, 1 -deste aio,
reti dos' èrn ,PdOr
;4Sinai nas Sega 'artliaienS ou noutro local,, em, deposltos Techades designados 'de, Cenntni acordo tem i 91sPalie2cção do IAA,ficarão.
-na categoria -.de excOde4tea-,
:Rute:000es', fora ,de; eornercialização.
_ , Art. 79 Após o enCerramento da sdra de 1972/73 na Regiãó Nofte-Noi:deste, o 1A-A baixarã Ato: d1s.ponda, Sobre os esdedentes, de ael'ida
rnrTs
prusi'dogha,nfonbiclade deate Ate,
- ,Att. AP- f:',I S' forneCedores 00 cana Vinenlaclos ,a, dada usina 'Participarko do prosSegutménte da. rnOsgê in1 na InfSErgl, proporção,;, dita. .e;à1titnas, j4:efetnadaa dt.ii;ante, - a ,salta, de 108/'.78. para a produerle-de:aciidar
.
•
.
A-4., 97 A, prociltção. de ..aeilear cristal. realizada conforme .4ts disposiçõeS deste
Ato , ^ recebeis .o beneficiobdo :finarreignientó, ria :base:, ....
*
.. P10Madk'11010 cowIti-k. yr . mgnétovio- OaciOnal pzu:a a. safra de. • _1912/78.
.
.. .. •. „. ... . .._ .
.
' ArO 10. AS usina' ',Atte, ern• decorrência das norrnaá baikadas com a Ato 119 :32-72, 'de 2 de agosto -de 10.0, bajam eXcedide.
os seuS,cantiP,'
yOntes de- produei'io de açUcar dernerara indicados nos quadros. -anexas 4, ReseinçãO nQ 8..069,. de lii de .011t1PrA. 00 1972; terão, Skik,situaçáq'ÈPE0,4,.''.-.
mediante
t igAda Pèia, P- i-c alilaeràO .de MA,
re inanelainento das. Parecias. que Integram.), o total: da. .antorríação cie produção deferida 'à. resPeo.h1,vg:: .., 1)..sina.,

A'rt.
Çaberá Divisão 'dê Mréondaçáo e Fisealiza,ego. adotar As provIdência$ :adequadas 4, Ilel.execuçã.o. deste Ato.
Art. 12. O presente Ato Mora. nesta -data e sei A pat¡licado.
:0?orio-(2,fiet(a. cli 'unta°, pevog,:adas as disposlims ero, contra-TI°,
•
, 0.4ntete da PresiOneia -do Tnetiteto .da . 40care
Alcoci,, aos vinte e oitO dias clp pj;ds
.fevereiro do ano
novecentos,
e•Ae--ten;t0,:*,,. , -..0e,A., 20.01.9. ratqte4VaPPLO,,,,

.
OCUMCSTO EFGJ

.41 t

Geai/ta-feira 2.?.

V- ^ n• - • _V • - • - •

DikR10 - Ofn;IPL (SegiRo
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Parte-):

Allaro

t,973

pORTAR/A No 85 Dril 3 DE
das, para cafés da tipa '3 -fseis) , pera. Econômico, Para a .qual foi designado
atelhari bebida Menta -de gasto "lie- consoante Portaria n o 151, de '16 .(ie
FrOERE• E:16 DE! 1973
Zona", .exportadas pelos ,portos de pá- setembro de 1970, publica ria no 'MOJA)
O Presidente do Çonsedio Delibera- rannua,
PO:RTARIA N.9 40, DE.22 DE
c.)ficid da União, de 30 -de setembro
e Antoning; .
.
tivo elo- instituto do Açacar e ,.do 4lde 1970
PE:VER-El-BC,:1973
c001, usando das* etribuieN.,:s que .nhe
d) P018 0,.56. (eingoenta e $eis elas.; .•
.2, Os •eteitos oa areF,ente Portaria
,cenfera a letra "p" . rio . art. 8', do tavos de dóiar americano) por libra. presidenta do. 'Conselho Delibe- Decreto rio 01.7.77„ de 24 de nov‘ori- -peso eu -o equivalente Mn ,outras mob., rei-reagem a 2 de março cio 1973,
rativo cio Inst,ititte -do. ,Açucar e do. bre ,de • 1067, resolve:
das, para cafés .cio -tipo 778 (sete/oito)
No 22 - Cessar'es efeitos cla I,?or„Álcool, usando das atribuições que lhe
para melhor, exportados : pelos portos taria no 21, de 4 de levereira cie 1072,
confere -a letra 4 eloartigo 3. 9; cio De- •Designar o 61:011itetO, ''..;lasse 5, Ní- - do Rio
Janeiro
.e
Niterói;
publicada no "Mino Ofiepal -da União,ereto. p.9 31.777, de 24 de novernbro vel: 22, Paulo Tavares e a il:neenheiro
de 17 cio fevereiro-de 1972, que desigde 1967, resolVe:
Agrónoma,. Classe 13, ` Nieel '21, Gil-e) .1101$ 0.54,50 (cinquenta e
berto 1V1iller Azzi, para oo .conjunto. tro e meio centavos de -dólar ameri-: nou 5 servidora Delme Reis * Caos;
Disperisar,. a :pedido, o ASsessor inoviinentarein, nos impedimentos do cano) -por libra-peso ou o equivalente Auxiliar Especialilada -"F,"; para
Waldir Gilberto Certinhas, de suas :Diretor ela Divisão de Assistência. à, em oatras rpoedes, para cafés do tipo substitotir o -Chefe eia SeTtx.o de Aná,
Junções- bilro , ao : drupa Especial cie Produção, Ronaldo de Sou.,,1 Vale, a 7/8. (sete/oito) para mellibr, -expor- lise de MercadO, padrão OF-1, da DiAtsessora-inento Administrativo..
-- ponta bancária em nome desta Au- tados pelos partos de Vitória, Salva- visa° de AN.liso .0aoastro. do De- partamento de Controle Económico,
Gen., 412)0.-ro Vanores -Carmo.
• laremia, caia- o-titulo Program-1, Na- dor, Recife e- Itajai, •
durante seus impedimentoa legalS,
;Mann de Melhogarnerito da Cana de
tempuratios-ou evelittialS.
- :Café, saltivel, para OrribarfrOO
;Açúcar, spb numerei 1.660-7. - Gen,
PORTARIA N:9 41, DE 23 DE
do'
més
de
julho
de
/913
No
23
Dispensar
Dataria ,"cisé:D1;ÁiVaro
•
Tcrücoes
.Carmo,
FEVEREIRO DE 1973
. -a)US$ 1.11 (hm dólar norte- niad g Silva, Assessor Tecnica 00",
função,
de
Chefe
da
Seção de InscriPORTARIAS DE 9 DE MARÇO:
americano e-onze centavos) Ou e equir
0 Presidente o COnselho DeliceraDE 1973
-relente em, Outras moedas, por abra.' ção. de Bens:, patirtio. GIN-2.9. da
tive do Intiuto do Açucat e do. _.-4W
peso,..para o cate solúvel- da quall são de Illetu.das o Vadeias, doDepar . •
coa,: usando das aitribniçOes eine lhe
Presidente do Conselho
-da&"spr3'.Y; ta-mento ele Controle 5conennica, park..
confere is letra:et do artigo 8;9 do De- - retive
ela
Instituto
.dc;
Açúcar
e
do
a 'qual fel: designado consiante Per,
,oreto 4.9 : 01.'771, de 2.4 de .novernbru
usando
das
atribuier
tarlit 0° 169 ,5 -de 25 -de a gasta. de 1971,
5)
lhe
ics
:q
ue
US$
1.70
(bom
dólar
Portetia ,1967, resolve:
,i1nfaa
A letra "D" de t, 8°, do elnericane e setenta, centavos). ou -o publicada, no . . Didrio
: ,:telífere.
,,
,de
27 de ages '-de 1011.
•
Designai'-O Diretor dá DIvIsão de Peereto, n°61.7,77, de- 24 :le novembro equivalente -em outras moedas,. .poi
libra-peso, :Pare o café seluvel a çpm,
Controle e Finanças, • José Angusto -Cie 1967 resolve;
No 24. - Designar o- servidor Cota-,
Macid Câniara, pais fazer parte do
álo José Diniz da Silve., Assessor
Dispensar, o Oficiei Ad- lidado "fteezo dry"
No -69
drupe Especial ele AssesSorainenta , ministratiVo ,T., Victoria EliArt. ,2.o Fixar .os valores aba-Pio in- Tecriicó '"Ç", para exercer Animo
de Chefe ela Seção de Analise cie
Administrativo de que trata a lorta-- zabeth: de 'Paiva Santiago, das fon•ria n.9 192, de - 15 ele setenifiro de Oes do Awdliar "'A" integrante da 'clicados. -para, a -quota ,de Contribuição. Mercado, padrão GP-1 da Divisão de
sobre
g
exportação,
cie
café
verde"
-ou
•
1911, em SabStitniclio xoAuessen 'Tabelo, Numérlea ptiblicada Did,rio e) 'equivalente eracafé torrada/Moldei' Analise e CeciaStro ao , Deparrtamen:to de 'Controle 'Econoratcd.
Gen. elfibiat elá Então de- 111 de agosto de conforme o perlado ,cle embarque:
.4112,ard Tavares gaiwtõ.
1969, mediante •a retribuicoo de ,Cr$
No 25, :Deeignar a servidora '41à
Ip•S$ • 8,50 (vinte e oito dóla518,06 (quinhentos e dezoito cruzei- res ainericanos e cincpienta centavos) Rosa Leite Barreiro, 'Cantadora, nivel
PORTARIAS DE 26 DEREVEREM-O ras). . à, titulo de gratificação de Re- Mi o correspondente em 'outras moe, 21-B, requisitada do instituto- .Nacio,
presentação da Gabinete 'da lotação das, Per saca de 6015 quilos ^.brutoe nal de Previdência Saciai, para exerDE 1573
pr&ria. do- . Gabinete .dessa Presidên., (café verde), para -embarques .eme se. cer . função de Chefe 0,0: Seção. de
Inscrição' de Dens,..padrão GF-2,
. O :Pres'idente dei .Copselha DelIbe- cias Para as quais fora 1e-signada pela 'realizarem no Mês de Maig.de 1973;
Divisão ele 1?.studoS eericias, elo
'
ratiVo. do :Instituto. cio Açúcar a do- •Partaria numero 194, de 27 de agosto
b)
US$
30..00
(trinta.
dólares
,arne.
.partamento
de Controle Deonornice.
Aletiel, usando das . gtribuições que lhe de 1909.
DéOc
.
rica,nos),
Vieira)
17,eigeer.
ou
o
correspondente
Mn
ouconfere a,letrad dó artigo . 8.9 -do De N° 37 -- be,-Signar o Técnico ,da- tras moedas, por saca 'de -60,5 quilos
ciclo :n,7, 20..122, de 24 .de novembro
- processo. .SDSEP - 21.304-72 .
,Mecarlização, -Classe 5, Nivel 11, Ma- .brutos (café verde), par eirlbarclue
:de 1967, resolve:
ria, de Laureies Magalhães AZeveclo, que se realizarem, no mês de junho
"Protetora:" Coinpanina Nado.• N.9 • 49
Designar de acordo doia' para exercer. as funções de Auxiliar de- 1973;
nal de Seguros Gerais leni LiquidaA" Integrante da Tabela Numérica
o :artigo 147, da Lei ai.9. 1.711, .de
Am'-t, 3.° Manter a quota, ele can. ção)
de Outubro ele 1952, o Escritarario, Piiblicada no 'Marie') Oficial da Unta° .tribolcão
sobre a exportação de cafa
11 de agosto cicii 1969. mediante á
Irimugnagão. do Quadro Geral de
Classe 5, uivei 1(); José Carlos Forl.,11-.;
solúvel
excluído o cia qualidade -Credores
na /Anua, para exercer a, função 'gra- :retribuição de Cr$ 518,00 : (quinhentea "freeze ,dry"
thofilizadal,
eqpivalendezoito armeiros), á titulo de gratigicadk . Suübelo 7.-F, de 'Chefe da.:
Tenda ern Vista o parecer da Piotet,:ão de Taxas ele Ca pa e Álcool: do.' tificiação ele Representação de Gabi- :te a 15% tquinze por cento) pre
nete
da letaeiló própria. dó Gabinete- :Ge s rohlinios de registro fixado pelo. curaeloria, Indefiro, na que diz res..
a -Serviço 'de .Arrecadação da. Dlvisilo de :ArreOitclação e Fi.scalização, va- : dessa President-1a,, vago- em decorrên- Instituto Brasileiro cla Café, segundo peita aoS respectivos créditos, a lin,
•
go em :decorrência da dispensa de cia dg, dispensa ele \Notaria Elizabeth :os critérios estabelecidos na Resolti- pugnacão ferra ao Quadro Geral elo.
'Manando, pupe.
!da Paiva Santiago, den, Mv-to , 40 Munera 334, de 2de fevereiro de Credores .da "Protetora' --- Compa,
Orna Nacional ,de. Seguros Gerais, por
1973.
^rfctuvre's Çarmo,
Anna Maria .Silva perngncies
N.9 43 - Dispensar, a pedido, de
Art, 4.4 Manter em vigor -o regime troa,
t.te figura-nu no referido .proces,
secirdn com o Rtigo 11, da Lei. nude .quotas individuais ele exportação se?, ek.ernpregacios• da ,Segaradorà, ora.
mero .1:411, ele 28 de :outubro de 195Z
pare, qualquer destine (Mercados Tm, em regime do liquidacgo extrajudielcti
INSTITUTO'
o E;3pritttrárjo„ .• 010-sse R, nível 10, Fer•d-/danais e Mercados NOVes) de Cafe cOmpulsoria. Natitiquerti-se -inte
-dAFt
nanda dos Santos Oliveira, da .finição
IIRASILEIPO
*verde, ,torrado/moido e solúvel, ,eXnos termos dó ar•t. 1,02 elo
gratifieado„ . Siinholo 16-F,. de &marre,
,cluid'a. o ,da qualidade- "freeze .dzy" ressados,
Decreto-lei as 70, de 21 de novembro.
.gacikela Turma de Administração do
RESOLUÇÃO 631
Oliofilizatio)...
'de 1966..
Serviço .cle Ap rece:00C eia 'Divisão. de
Arrecadação e Fiscalização.
A Diretoria da x1, 4 titmto BresitehO.
Art. S.' Manter em Vigor tádas ^O9
Eis, 18,104972 - Décio Vieira •Vai,
,Café, na conformidade da que, demais instruções baixarias cony 'res- c4, :Superintendente:,
•
N.9 -44
Designar, de açorei& coii. :dispõe a Lei nuniero . 1.779, ,de
peito. ã. •exportaçãO de .Cafe, sob qualo artigo 14'1
Lei n.9- L711, de 28. deteiribro -de 1952; e cOnsiderando '4 quer forma, :(11..le não colidirei?", cern Ag.'
.RetiiieeqÕeS
de Outubro ,de 1952 o Oficiai 5dir/1Monetário, da presente B,eãcilução.
;Mstr,ativo- 'C.„.L."2„ birce May Lapa 'cieliberação do Conselho .
Na clecurnentação tia -COflIpasuicia-de.
Nacional, resolve:
Rio ele janeiro, 15 de março cie 1973, .Seguros. 'Sagres, Imperial, publicada ma
para, .exercer f..unn4o,
gratifleada, símbolo., 16,p, de 'Mimar., , Art. 1. 0 fixar 'PS sOguintes..preçOá - °colos Aiberio
Anciretde
_Olti(Éio-Oficial da klinão. .de .28,1242,
:presidente.
' regAda ,da 'Filma,- de AchnibliStrAeão oiniinos, de registro no Instituto
Seção I, -Parte
fls. 4654.4656::
r
de
10
,de
Oficio
. da Sei'.ico de Arrecadçtcão ela 9iviSã0,
4443
Ob. Cafe,. A Par ti
Onde se 4.;
,d krrecaelação e Fiseallzacão,. oago, e4a de 108, inclusive ; de. "deClaractio
Mn decorrência da dispensa de Per.:-.; de-vendAS' relativas eXportação -de"
.... seja levada .parg :a conta Re.
Servada para Aumento de feepi tal
" Panda das J.8aptos
cafe ,eonfOrine abaixo indicados: .
S.UPF:RIRTENDÉN.CIA
Leia-,se:
No 46
Dispensar, Or pftiMo, -de
1- Café verde -érn ,grãe ou o -cor, .
DE SEGUROS PRIVADOS
seja levada para a copia
.
cem, o. --artigo 77; dg, Lei nu, TesPondente ,em -café torrado , moldo,
.ser-va para Aumento de Capitai
cio 28 do outubro de, 1952, pai embarques ate 3() ele junho o'
PORTARIAS D31 '16 DE MARÇO
:Pode' Se lê:La aceitorária. .Classe :S.. Nivel 10,,
DE 1973
P,io da Janeira; 30 de Maio de 192.
Duleirlea cio Aguiar /tlitit10.',,{1a1-1111'; e.,1 US$ 046 (seaeonta, centavos de
feia-Se:
ção. soggifloacia, siinboin 16 ,P, .de
Superinten,
0- Superintendente
por libra.•eso olá o
lAco cio janeiro, 30 ele maio de 1972.
earregada da Turma de Administra- ,dólar americano)
dência
SegUros
Privados,
nouso
mit. 'outras. Moedas, para
:Na Resolução CNSP--n9 ,
Oa
. çãa. do:Serviço da Pessaal ,cla. DivásãO equivalente
,earns ?!eleepolpatias'' exportados por das atribuições que lhe confere o 'Cons
elho- Nacinal
Seu.
gros
Achulnietratisia.
incisa V5I, do artigo, 36, do Regu= dos,
qoalcmer porto;.
no
Dmtilo-tMczak,
leniente •aprovado pelo Decreto na,
N, -- Designar, de açorda com O (
/, Parte 1, do, dia 9-2 •-.73-, pag-,
p s 0-.66 (sessenta centavos de mero 00.459, de 13 de março de 1967,
artigo 147; da, Lei num o 1 711 de dolar v
1 . 633:37.:
o
,aniericano) por libra-peso ou
resolve:
23 de .cattobro ele 1,952, a 81Sm5turexia.
.
Par te 11
em outras moedas
• Classe 11, Nível 10; Feras-roia elos San,- .eqeivalente
Ni' 21 Dispensar 5eraelito Penha
Cafés :elo (ipa:0 (seis) per Melhor, ;beNormas gerais. de Auditoria
tos 'Oliveira, para exercer .a ftinçâo bida isenta de -gosto "Ri~a", CR^ Válle, Econoniista, pivel"2-13, da Que-.
no item 1.1, .oride Se lê: ...o.iedacle
eixo de Pessoal da Governo do Estado'
gratificada., sinibalo 16,F, de [Encar- pOrtadOS por quaiqUer porto;
da Guanabara, da função de Chefe da; modifiquem-"
regada dá-Turma de kairdnistrw.,:ão
Leia-se: -"sociedade e modifiquem";;
-c) US$ -0.59 (cinquenta e nove cen- Seção. de Analise de Mercado, p5 cinto
dooServiço .ció. Pessoal da 'Divisão Arino subitem. 2:21, -elide se Tê:: "serão
• miniStratiVa, - .Gen. .47etwo 'Telvertes tavos de dólar americano) por libyrk GF-1, -da Divisão de Análise e Ciadaspeso• ou o equivalente ,era outras nioe- tio, -do Departamento de Controle: lassifleadoe":,
, .0/1-Trio
•

Conselho . DeliberatIn

UMENTO 'ILEGIVEL
ayti,:x

um+. G. iigniw

-137$' ',Otõl")±à4ei.i
t a . 22 _
.

MOTO ofittAt ($e0o

se: ' s serãO,
'as";
mele de contabilização, ou quando
1km"1,...,0t,. onde se "W: "estar Seti Montante e/ou circunstâncias es-;éa.,s,ti . Nadas ... veiculo o entres",,
Pedais: o acoriselbarem, deverá ser
Ir-is-se: 'stam':classificadas
tona referencia expressa a tais reset...'es."-eetitros:";• • •
p onsabilidades, direitos. Mn notas
Subitem 401.1, cindo se 1&:
eXplicotivas anexas ao , Balanço",
ninneSP
Leia-se,: • :-" I (Denretos-leis, • a Ornares
ANEXO lxV?
subltem 1,7.4, onde Ée lê: "Bali.
mksubltem t. i.02.-.,8, ,ópcxe se lê; "em.
is
Exterie"
eu' de- ,cos Conta pagóaito
• Subsidiamos
„
peaderiteÉ%
Lela-se: "Bancos Conta, DepoSito
` , etatireSaS - coimadas,
'sictrarilas
_ uO dependentes".i. •
á° 2
•no alimpa ti do ,%Abitem 444.1.,.onde: Anexo,
"Onde -se 14:
,ao
':",preritiSserlaS.,teatimas",
'
0,2
-- Despesas Operacimials
:14:i. a=se; mpromissoria-S,
--- Despesas com Sapervisão
no lteni 4.07, onde se 1: "desposas
?„abespesas . Operacionais.
-deteridaS",,.
•
Diversas
'"deS,Pe saSi
Despesas com Angariação de
No iteM 4.12 leia soCartão Proposta",
• '' 4 0á direito re- ,aF:,-responsabilicladeS::
contingontel Ot?' eventuais, tuis como
-, Despesas Operacionais
avo i fianças, ,:derriaitda.S judiciais oj,
Diversas
- p ontratos.olieresoS áSelem.,cliinpridos: $ 1 . it. 1 •--.••
PeãpOsa4 colo S up4rviséo
2.81.2
Despesas com Angariação cio
doiaçoet -qUe. ainda "ná'ol Ogarn paft'
Oartão PrepOsta".
-de l'eâtÉ- que . Imediata ;ou
,reinetairiente; possam .var a afeta-40, !
áNEXO NO 3.
positiva ou ,negativatilentõ, .deVeniSer'¡I
regislrados em ;Centos ide ,OgippenSa--; '
se
.,Monielito de sua expin
-- Despesas C/Emprestitnos
cii cio tua Oteltra tranStorni—,. ge :^ S/Garabbia , do Xeinpe de Seguro. de
ipi,treela do
VIÇDN
ou de -pa,Ssivo
n b'Vlanço, As PrikigãOçs de . .garantig.!:
!Leia-se:
A e veni= 104,1000Q, Ser reS,n látraclas
.,,- Despesas C/Emprestámos
Ecianço, ; ,Quando 'os registros nrevis:.;, S;/Garaiitia
ria. Aptince de :Seguro de
„ 'Os ;41éStre , 40ni , :..ntio. forem
por Vida"'
,

Parte

Malçõ-

1:4

--

MIN? ,TER.I0 :DA FAZENDA
CASA .DA :NI:OjEák
PORTARIA 140 69, DE 11-1)38 MikEt79 -DE, 1979,
O Diretor-Execuilv.o„ no -use ct suaS atribuições regirnentals ácin tV
art. 31, de Regimento da tasa da Ilieeda,, aprovado pela Resolução , á!' a, de
-8.2 .7d ,, resolve:
Designar o Téciliçla ti0 Triluttaçõ.:0: Perhando Moi etrsohn de Andrade.,
para 0••earge de Diretor do Departamento da Casa da Moecia,.,sliálield.'3,0, •
com aS atribuições -de Idireção d Departamento• AdMiniStrative,,
N'elson Mortadet, piveto-nxecutsiyá.

CO* hidice Mtribitticem,RessÁve
aVILLOÁÇNO, rt., 1..161

j

.Prolos Cé$ 3;59
;4, VENVA.
,Gionabára,
.

V.eido:

11973

Onde se lê:
Company Limitek publicada nó
"6.5.2 — Recitas :C lEmprés timos rio OliciaZ da 0131M) -de 27 de feverei,
sob Cauçáo de Títulos",
ro de Corrente ano, Seção 3, Parte I,
Leia-se:
fls. 2.099:
"6.5,2 — Receita s C/Empréstimos
Onde se lê:
sob Caução de Titta,ios".
Gabinete do Ministro
poi9r7ta3ria_no 156, de 14 de novembró
Apnx.', o, .N9 . 4'
de
Onde se lê:
Leia-se:
,
— Despesas 4dminfsb gtivas",
Gabinete
do Ministro
Leia se:
s p ortaria 119 3-55, de 14 dê novembro
ANEXO No 4
de 1972
— Despesas AdmIn.lOtrativas"
Onde se lê: No Anexo n o 4, onde se lê: "Anexo:
... Cônsul Adjunto ao '9 de inalo
n o é — Receitas Administratimaà"
de 1272
Deia.se:
• Leia-sei
.
•
"8 — Receitas Administrativas",
, Cônsul Adjunto . -de Brasil- -eito Loas
Na documentação -relativa ao au, tires.. Pio- -de -Janeiro, '9' de Maio dámento de capital da Royal Insnrance 1972 .
•
. ."

LGADA CM 17 PE OUTUANRO, DE 1969

,Setliê :4

de

iRmio#14 éi:

Ag#441

1'

Mfrogitirse 4443 'Fazenda:
4800,
,pogyfeesur
1,”
Wtegt10-al a 0Mo, pelo Serviço de -'0,140141.‘03. '0004
Àfiffindit.

.s.sie

DOCUMENTO .11._Eu.,

Qt.tintaareira
D EPAR TAMEN TO MCI O NAL
DE 013,RAS 'C (ATRA AS SECAS

PlARIG OFICIAL -(Seção — Parte 11')

FZ 10 DO NiTER 1 O FR

PORTARIAS DE 7 DE MARÇO
DE 1973

de Encarregada de Turma de Movimentação :e Controle deste Deputamento,
O Direttia.C.4oral do Deptiatamente
1\19 474-131) - Designar , lostlá CeNaelonál 'cle Obras Qontra, as Secas,
usando- das atribtações .que lhe
garia Sã", ÉScritinatrie, nivel 8-A, Ma.
tricula n9 2.100.503, 'do Quadro cio
conferidas 'através da item .N:NP1
a,'=t; 41 .clas Norniaár Regimentais RO,- .Pessoal dá DNOCS, para exercer -a.
viaórias, aprovadas pela, Per:sarai, nú- função gratificada, Símbolo 6-E„
mero 85, de 8 -.4-98, rio
Ministro Encarregada de Turma de MovimencPi Eatacto :ele Interior, publica la no taçae
deste Departamento.
pidrZo Oficial de 41 subseqüente, re. salve:
N9 475-DP -,Francisco
Vlademly Fonseca -de Menezes,
..N9 473,0P
Designas' Maria Leis - lógrato,
1-A, matricula número
Costa ,Cliv.eirá„ Oficial da Adminia..
da 'Quadra .de Peastial do
tração; nivel
rolinere .1)NOCS„ para exercer a função'gra2'75 211 do Qtiadre dê Pessoal -de tificada, sinibelo . '64; de Encariegado
Ministério dos nanai:imites, !para eXer- d e mima de MoViineritaelie e Com
cor a figiçãO" g ratificada símbolo 04 -trole deste' Departa,mento •
n

Março de 1973
f
, R79
N9 478-DP -a- Designar Miguel At
:gelo. de AZevocla, Desenhista., atem
.12-A, matrícula, n9 2..292.251, do .Qua
dro Pessoal do DNOCS, para -orar,
'ser a, função gratificada, símbolo 3-E'
cie. Chefe 'de Seção- Adminietratha
deste. repaiartmenta..
N9 479-DP -- Designar . Mace
velra Rocha, Offeial de Administração, uivei 14 . 1a, matricula volume
2.080,241, do , Quadre de Pessoal de
DNOOS, -para exercer a função . 'gficada, símbolo 8-E, -de Chefe -de Escritório deste Depa,rtarrienta.
N9 450-DP.- DeSignar Creiam Nogueira 'Carneiro -da pinha, Oficiai .de •
Administração; •nivel inalricula
2'452..018, da Quadro . de Pessoal-dó
DNOCS, para exercer -a: Nado gra,
tificacla, símbolo 5-F„. de Chefe de--SeA clininistrativa deste DeparfaMenta,. -- Eng-9' Jeiád . 'Uris Albuocer,

N9 470-Dp
Designar M
Mexia .z a
leide lenheira Paula, Professora' -cie
Ensino P. 11é-1-'111111PiO e Primara', nivel h-, matricula numero 2'.20, 247.
do Quadro' de Pessoal- DNOCS,
ia exercer a função gratafaia,cla.
bolo 114, -de Encarregada de Turma
cia Movimentação -e Controle desta
Departamento.
No 477-1)P - Desla-ner Amintas
Araújo Magalhães, Auxiliar de Estatistice, nivel 10-13, matricula número:
2.252.200; de Quadre .cle 'pessoal dó
pNOCS, para exercer a função- grasimbolo 5-F, de Chefe :de Se ,,- •
çãO AdnálniStrativa. deste Dei:artamento„
tine.

•

'

te' do institiato dos Cegoa. do!
central nrospital: Oftahriológice1.
TestenuM•baS: Dr., ilelió Puecl,
neiro; -ei .arribulatórici do Hospital, ca- partes, mediante aviso ,próvlo de trio
; O ',Nparroxpetito n
ta 1)r. Benedito de EsPirite.Santo.
las dá :Cirurgia; cena o respeotivo.
30
É'
Pimrensa
! NaeieSet ;avisa as .Repartições
incluSiVe aparelho cie anestesia
,(N" 1751-13
20.3;.73! -- Cr$ 10,0,00)..
3blicas em geral gila deverão provi, e medicamentes;
Claasula Quinta— Pach/clude Ie.
: deflorar a:ccfeema
Medicina
de
Triângulo
Mineiro
obr
dos assMatoras:
zeserattr -o anfiteatro
do: Hospital
Os órgãos
a pagar, noacorrente -exelaid perna? de Contrato- celebrad0 entre
até á dia 40 ç.le is. 'dias e beraS determinados pela: ga-se
ifesp ital'Oftalrocilógieo tio Instai
FaCule
uad de iliodiciget- dó. Triamot,
.èvitgr. ii„.cancelawento • Direção• da Faculdade de Medicina do. ao
te- dos -Cegos . cié 'BraSil Central im
! -da remessa á partir daquela data, •'1'44'i/ta-do -Mineiro;
lo Mineiro (.111,inisterio ,dcit Educaçtm
p ortânela . de Cr$ 23000;O0-.ennte
e
Cultura)
o Hospital ela :Criança
O registra de asSioatura . mái,a,
cl* faimecer gás, luz é energia dó- chapo mil 'cruzeiros) . pelos serviços es
para utiliOoda 4e: sutis eniervutria
de renovação, serã' feito coará!
-trica;
p
edificadós na cláusula p rimeira oes
e ambulatórios para O ensino. ap
ap resentação do eni p eniar •tja, despe.A'
Pisciplim cie Clínica PedicitriOiv kle•
e/ -manter conservação jimp..za te ecniVénie,
!! sii..respectiva.
dica e Higiene infantil/ da Facaida'
das. dependências . 'ocupadas;
, Cidusula Senta - A clesmasa -com a de
de Medicina do Tridligula
A: renovação do coatrato de -.Porta
1,) , -proceder .0, lavagem de roupa de exacução. do p resente convênio --li:ae
neiro.
aéreo devera ! ser -solicitada com ara )cama,_
'use dos- doentes e . -eles medi- importância de .'04- 25. ,900,00: (vinte<Cinco mil cruzeiros) estipulada n a Aos dezesseis dias elo -Mies de marco
tecedência tl trinta dizia da 'versei-,
c).lettistila) -anterior., pagável..presta -• do ano de hem mil novecentos se-:
!manto, à Delegacia Pogiosat da
fornecer
alimentação
'aos
do-.
eões
triniestrais de valor -cie .0r$ „. , tente, tres, presentes no. ,,geb4lee
EinRüe5z..3.
Corre.)0S e . entes- da acorde com as distas esta...se-10,25000 . (seis mii. cinzentos e .citapien•
9a. (hosília.
cie Direter dá Faculdade de MediPina
Tecidas e adotadas na Hospital ., hem. ta crtizeiros) .ciadi a q a, e
!carrerá
do:rd:dá-lido 1Viineire, Prof. 1))). tida.
sorrio medicamentos, material de .conta dos recutseá conSignadós
no, Crà- ardo
Veltoso Vitiainrt è Senhora Te.
curativos .e cl,e sala, por requisaao do çainento:cia União .a 'Faculdade ele Mereziona Pinte Cartafing Presidente
Médico assistente ;.•
-WaNzsáRio
l'ilicana do Triângulo Mineiro assim • ria
Hospital
Criança, de überaba,
AtividaderM0' ,000e'2009 deliberaram cla
realizar os serviços de enferma- -cl assificados:
assinar e). presente -cora
DA
,0.!0.,,oape
besas ,aorrentes
gen"). nas enfermarias e- quartos, ' 00)11 1,
Mato-,
.0 DeSneeaS de .Custeio auxiliares em núniera p roporcional ao 3.1.:0
Serviços ! de Terceira: de leitos'
CidasWa Primeira .0
Outios
Serviços
de
Terceiros,
-Criança
ebrigaSet
:FACULDADE 'DE :M:ÉDIGINA
clit,
nú.
` g lo Os serviços ora. contratados só mero 5.847-72.
poderão- ser transferidos para dopem„
a) reservar para uso exclusive -da\
diversas, das que são reiera.;oOldasula Sétima - 'Os pagamentos Faculdade
dê IVIecliél0, d(? Triângulo
'Ocarina de contrata : celebrado entre a ondas
nadas no- :preeente contrato, se Isso semente -serão-efetuados . após a pulai- Mineiro,
no seu. llõspitalã Rua, Lauro
Faculdade de ikleclicina do 2 :Wein- . :convier a ambas, as partes,
-cação.- do presente .contrato no Mario :Borges, setenta
lula Ximeiro . (111inistári0 da Oduca-:
e cinco .(75), 100 5c-em).
§ r alliiientação, dietética ou não, Oficial da 'União e cOmprovação
, leitos para internação de doentes, na,
' Cidiecra) e a Instituto aos •Ce-,
p
restação
cies
serviços
:^ele
especifica,
UOS do Brasil Central, kffils pital Oi' 'será fornecida 2 todos os doentes
:re, a Clipica Pediátrica Médic a
, gene 4-itant11, ficandó entendido (Me
t017iz q VigioY de thOel'qbq, pata
tornados, de .acordo :comes 'cardápios dos.
.Cldusula flava Zisaçêo clé suas enfermarias e 4- 47Z- e dietas em cto no Hospital .e ConstapreSerite. ror- os locais reservados disp prão ele inã,
buZegóviós na ensina cio CIliciCa Cp rão de ciesjejaini,, a iirraiço, merende e trata terá vigêncla .de 12. ' I MOS a.
talações sanitárias cOmfenientes Pra.
Par: porciena
-Jantar, podendo, se reforça- deis,. eM
is ao número de ;Miga; •
i ele janeiro de 1973..
talniblogiea dei Faculdade
.
1 eaSaa exeépcionais„ por re q uisiçao do
sina 40. PrOzPvio Mineiro, com
b) colocar 5'
Cláusula Nona - , e1 inadiraplerliendá 19a.„
1e em t.lbetabct, Estado de rig.inas Intédico assistente,;
lo por parte . do- Tristit, go- dos Cegos g clacie; o ambulatório do Hospital', s•Mtts , •
• ptcrqi.e.,
OS: empregados de -qualquer na- do- Breai] . Central
'cie
cirurgia
-toin
o
respectiVa!rnaterial,
. Oftallaoa inclusive
. Aos :dezesseis dias -dd . Inês de março. "tureza .ele categoria, mantidos pelo lógica) ale . Otialquer(-Iiespaal
aparelhos cio anestesia e Me,
des clisposieffe
dicamentós;
-do aná de mil novecentos e setenta e Instituto dois ,Cegés do Brasil Central presente contrato,
justar),
tHospital
I
:
li
três, presentes má 'gabinete Ao rime,
ftalinológico) em exerci- cado ex pressamente aceito, implica- 'c) reservar -o anfiteatro- tio
ter da Faculdade de Medicina. no Tia Cie nas dep endências 'reservadas,1 ca- -reina: inabilitado,
para 'Op inar .antro tal nos :fflad-o horas .Cletérininados
Angule Mineiro; Prof. Dr, Ecluarcio. Ião exclusivamente sal' a orientAçãe, ~vênia .de natureza
p resente até! ia 'direção dá, Faculdade de Mei:ia:Ma
Vellesa Vianna e o Sr, !Emmanoel, :técnica dá corpo médico da Faculdade 'a integra) Cum priMentodo.clas
'obrigações At) Triângulo, ~enol.
:Martins Chaves Presidente da Diati- Ide, Medicina !da Triancado . Minelra.• aqu i ;assiiicias:.
m
tatá ,dos ! Cegos do- Brasil Centra)
'
.Sareitando-se
acr
horário
-e
titila°
dá
fornecer,, gás,- luz .e energia eler e stieltadaS as leis
(Hospital .:Oftalmológicol, -em
','Clausula ljáeima - Fica eleito , .0,' titica;
a- trabalho,
TrIba,'
ba,
assinar o . presente lhiStas,
Foro
de
Pelo
Horizonte,
para
dirindr
. .•
-e) manter . a -conservação 'e• limpeza
.contrato:
. dúvideS. Out.) se stiscitai'em 'cias'
, Clausula 'Segunda --- 'O' material .quaisquer
'dependências;
,- e,,ecuçao do p resente'
contrato,.
'Oduswat Pronerra
tocall'aer
dê'
ensine
ett-de
- qualquer na, !I
Instituto;
f) :proCeder a .lavagem de -roupa de
dos Cegos dá Brasil Central 11-luspi-: inireza, osso nã o se refere à narnaten- ' ' ciduslaa Wr• inia; Pr
int' da --inipestm
O Proa ama de siso dos. doentes e dos Medi,.
tat -01ta4melegico) de ;Uberaba obri- , rio usun dos doentes na,gorme - re_ sente contrato -está isento
gease:
Aosta 'na clausula riniehia, 'freará :por ...
.
Co S OO 'ax An .da artigo. eita TO le-:
.
ronha .cla :Facilidade de Medicina do , tras e .e- i ria Lei númerá-quatro. ,fflii' g) fornecer a allinentação aos do, 4„) rep or-ver para 'uso exclusive
da °Tala-int/10 Mineiro.
••.
.. '
Faculdade .Cle Medicina do . Triângulo!
quinhentos e Office :
de -trinta ntes d.e acorda com ' tia distaá .estabe'
- 130) cio novembro de (4,505)
inil : novecentos e cicias e adotadas no fieSpital, bmii
Mineiro, no seu floapital, a Rua Mar...! •Pdaisitat: Terceira - Não Pode- 5) sessenta
cana Medicarrientek. 'de' .
:é . quatró 't.1964I.
.
inieZ do -Paraná; número- setenta e no, ipep oranecer internados nas .cleperai5n• 79);. doze leitos para internação. eies de -Cala trata a Cláusula !ProFt
aratiVes e de sala, póri reriulaiç;'1-co. dá,
..eide.. eldentes, Pára a
eStarein :acordes. lavrou-seera eelipo assistente:
. ra, mais de que -e .pót.ne)io ,espec:lf.1 Ca.- . lieE'Per
'Collt)M130 que vai assinada . por ama
gmca ficando entendida que os locals da de doe-ruies pe. referida
.elausEeá
--b) realizareis ser:vions,
eÉferma,
bis
.as,ptirres
interessadaS e :pelas tes, em
1:eget:vades idispOrãe !de instalações satias :eriterinariaS ,quartos i Orá
raitárfàÉ oOnvenientes .propOrcionáls ao Cláusula ,0,21(17‘tt . ',--- O presente cera leintanhas abaiXo ..
minares
enr
-número:
properpionn
'Orneai.) "ele leites;:
trato. poderá ser rescindido Inclepenleites.;
Dberaba 'NO. 16 de Março. cit.
Interpelação- judicial no caso 1973,
- lar Eduarda ¡Venoso' g - 1P Os serviços ora centrai:00os
:b)! :Ctilecar disposiçao da Eactilda,- -oeute-da
.cle
infração.
só
!idade, dê Medicina- dê- Triângulo; Mi- ,elalusulas. os', -de -qualquer uma elas Vianna, Diretor -da .r..2M
ser transf eridos para Oepen,
vonvenientes cias Eminianoel Martins Cliciiies Pre-iden-;,(10'dera,o
Éciaa: diVerses das -qUe sãO, meneio,
AVISO AS REPÁRlIIIÇÕES

TtFRIMOS,

com-r-R,A,T0

380. Otdrita,..fiiira.
nadas :no . 'Pres e nte c
ontrato,. se
,C013:Viet!,a,
ainbtis: as partes;

DIAR1t). O Ftd..lAt, (Sesiâ
(Clausula Wereetra
'Irão poderrio
permanecer I I V; ernados nas
cias de que trata a o:latis/aladoepenrién:rilhara
zna'- do ripa o numero especificgdo
de doentes, na referida cláusula.
etnsula Qu alta — O p resente
,..rato pudera ser
r e scindido tncicom,cientemente de, interpelação judiciai, e
extra j udiciai :tio . caso
de infração, ,de
qualquer ' uma: das cláusulas
0.11 por
- ooriverriencias ri
pa partes, m ediante.
aviso prévio de trinta (30) :dias.—

15'30"

Parte R) -

ai'ço da 1973.

n a dos no Orçamento da .V. 1,áitto à
Fa
f 2 a»attalantagâa dietética ou 'não,
1 cuidado de Pfeçljj0 do . kanottio
Ç'lditsúlra .1)4inzt4
Rica eleita. e#'
set ;i1 fornecida .a todos ki-s
noir°
assim 'classificado: AM:vigiado
Foro
de 'Seio Horizonte1 para: d ie
:doentes in53
.
ltnir
ternados, .de acordo con) os, :cardo
30.0900:. 2002 —30,0,0 Despesas q uaisquer dúvidas que se' susc.iliarent
e •• cliettiS em - use no nospital: e cc'ni-,
Correu Les — 3,1
Ç x ectl gie do presente. contrate:
Despesas do
Custeio . —
tarsio da desjej n, :
:Serviços de 'I rer-5
.
itiMeço, merenda
:e • j antiir, p
calma
•
odendo ser referçacies,
02.dusulq Décinut PPOneíra
Outros Serviço^ ri
Terceji p5 — da Lei 11
O • peecasos ,ex cep cionals , por requislçao de
sente contrato está isente? 5:847-72,
do
iniposto
,métlico-asSistedle;
do selo "ex vi" do artigo; oltd.
• eltimita Sélinut
. .
bs pagamentos (20): tetras e e i 3 Op, Lei n
f 3 0 Os empregadas .de nualotter nasomente serão , eretuados
após
a
mii
duillhentos 0 °Med çniWro. ciuR wa.
cação do p resente contrato no p ubil,
e do patégoria, :mentidos: pelo
Di ,irio Incita (30) dá flO v áltilgo
ItureSa
011etal da União e: com p
fospital da 'Criança áaf. exereiclo nas
Cl(noula Q uiicke ,,— A F
de nii.` .Poe.
rovação , da recentes e sessenta elluguird
aculdade de I p restação dos serviços nele
dependências reSepvadáS,
Il ecileina do: Triu p
'especifi,
f
learão
ex*,
gu1o
-Mineiro
obr•(19
dos.
chisivoincfite er_ib . a ori e ntação
ga -sá a Pagar, no corrente eXeroiclo,
E por estarem acordes., l avroti-se
001/M1
4. 6 :ParcO.inedice,da
liespital . eia 'Criança a importam:4a
AhC
este contrato que vai assinado
por
tiirifingule
'de 'Or$ , 6 0' .: 000;.00 : (sessenta mil cruzê1- tratolausula O RC(2)(1, — O presente een- amba s a s Partes
Mineiro,
sujeltax
1E-1'4 vig ência
)ntoressacias
o
pelai=
dO-se ao iió p áriti , e . ritiinti de trabalho, ros) pelos serviços ' esp
do
12'
(doze),
meses
testemunhas abaixo:
na a p artir de 1 de janeiro de 1973,
Clansilla P rimeira desteecificarlba
..esPálliildasas Leis ¶L1'abajhi0s
convênio,
'Uberaba ( 111.10),
-Çirluswia:
Clã-2414N $eada
.à0. 2172d0 O .tnniépiáj
Nom inadimPlenien.,. 1073. — Pro)'. Or. Is'ada ma.rso
•e xe
com a to
cução , do presentedespesa
nleo
parte do Hospital da Ç:riaxica Via nngi Di
wirdo Ifd?.?xiaà
convénio, ' de por
ou d-ó mil.dtqu er- nature- por
rPtor, Diana
q Ualquer das - di SPaisd eo s
tii p cia ,dá Or$ 00;000,00 (sessenta
V?I't,A lsiguk
ptie 'mito - se refere
çlá PiÓ" Pi ni p C ag alincg-, P rcsiderdie
contrato, seu) motivo jaustificado
elo Rokit.,
usual , cles doentes na a, Men utenieão mil cruzeiros) . estipulada na Clausula sente
tai
e
da
Criança.
exp
forma
provista'
ressamente aceito, i mpl i c{u'lLma
Il a ielakiStilit-Priineire:, ficara per ,conta anterior, ,pagilvel em p restações tri- i
. d á ...Vaciiitiadiá Ao
nabilitação; para firmar <nitro de na,
no valor do Cii$ 143,000;00 tureza
iV e stemunhas: Pr: Helio
Medicina de 'Alam, mestrais
rio p resente; até integral élan.,
(quinze mil
tuicyfivtinetro...
Pah el.
, CaCla unia, e' p riluento
Dr. Benedito do Espirito santo,
- 1 correrá à contauzenos)
daS.
obri
g
.0os recursos consig, das,.
ações aqui assumi',
rrsiás~minne..
f
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ESTATUTO

IGUALDADE

GERAL
DIREITOS E DEVEREI3
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O CIVIL

BustusfRos

ItP; 221.0aa,

:

DIVULGAÇÃO kl+ 1:$91

:214CR!

PRe::;ç0ç CrZOO:

A VENDA

A VeNDA

N41:' Chiagaberst

.t!* • Véniitss,;i , Avarifda..,Ródripaa
AigOcial 15 , r 1.!VNIatiki0 difflazdit,
Akga.ela
falAcio,
de fookk. ,39 3/. -4 t
,
Çótiedbe:
Sita 31.1:
' 'taAdelba;a pedido. p 0O .
.,$atiVIço di ReediE0la 9 .104,14ti1

Qtatiabát:.*

SiOó Jit Varidaat Aveiltqa. ' Reidv

!,
iggai

N•15r,
Agincfa .• "Vggilátéità, * da 'f!a:tanda
Agtiicia
PàMio da lastfok
,psMaicatai!`:

411.404:a

ggda 14
a pedido & 903 Èti. viç9 da R
eetabOiào, kiosta
El$

sede jó,e.:1,15;1,.„

PORTUGIT

.8r4gItIat

N .-sede 410- 04 .1\to

4
'011b1;0,4 lite& :22'

.DgRIO

•01FE(QVAL t

Parte

Marçei dg 1.973 381'

tos",a: fim. de Apurar a qualifica-0e ;dos licitaittee.
, .04 'pra seguida, aeltão abertos oe
(Muco) dias antes :da data de Melei e 5.3 As propostas'cio peão . ser álue.,, ;invólucros com O aubtitnlo . "Peepoe-:. .
sentadas :em 2- (duase vias defilograe Ytas",, apenas dos licitantes ;('ue tivenentoe
fada, Sem emendas raguite. ou ene
eddideap :oca eariii que dtereeija
3.2 ,Os licitantes no dia, hora t trai:tabas, contenda prazo 'de validada ram sua doeumeiltaçãO eis ordem nos
: :4-eaelaz
tad:anila Élas as nAtttié'a e Ideal 4xa.clos, deverão appesentar do- -não
inferior a 90 eneveritile ;dias.
•digripos deste Edital',
dPf: .Uggois offçllak até o :dia: edeede
;cursastes .è propastaa em 2 (doi) isi iel1i -e :Base& evitar a caneelieseate
5.4 NU serão tornadas. ene eOnStAbertas; :os inVoluOroe das Pradla geme:soa ;a pattir ;daquela ilatite • ;volueros distintos, fechados e conte»- dexaçãe peopOstas apresentadas por postas estes
deverão: ,eer; etileeloaciaz
consórcios.
do,
em.
alma
partes
extersas
os
seguis.peloa
malsines:
da Comissão Permee
regdekto ele :assinetto,:a nova, ou
neste
de
Compras
,e -Licitações- -e os
tes dizeres, respectivamente;
diz fictiaeVaeãe, oer4; 'kitd, contra 43
5.5 nas propostas deverão constar licitantee preseritese."•relIMO)
eriteepho- :da deeas.
,
• teépetdevia,
dias- úteis,
8.4
No
praz?
de
15.
a) concordá:nela expressa da lide tentai
TOMADA DE PREÇOS Ne 2-73:
:da data- -dá abertura 'das; proe
A renovaçãõ de. ,emeteato
note
tanto com todas as cláusulas e .cón.- Postas:
a .Ceisissitei Pentartenee, ,do,
com Mie:
T lifto 41 • •11. weg
dições do -presente Edital;,
.Compia.s e 1.J.,icitaeõea -efettlera, O °alie
Iiretdeesc30:
O le invólucro eene o subdiatla
I/Ogç.!
'me
:des. -catálogos, d-esennos. astpecie
• tt4'Ocred,gelp Regia:ma ae
b) Compromisso' de fornecer- o mete
:DOMinietitos, .conterà apenas a :Certie
a fim de selecionar. e sia:1311,ára0 a ,treT` Correios -a flautei da Registro de :Cadreetlice ;pré- :binário no peazo- máximo de 120 (cena ficações„
vio e A Segunda via -do depdsito, çla: to e vinte), dias, contados da :data de biliarieeolegacidoe
eletírofo% em )1fdJ!Ifl.
eatiÇão referida no item O deste Eche. assinatura do -contrato, observadas ge 11,5 Aos, licitantes dezelasellicados-entregas, parceladas, a serene esta-Se.
'tecidas de comum acordo entre as per eamenma , :de- 'documentos,,
-vestitaticlo„ niedianto reeibo,. ainx}ditt-2.* Invólucro, com O Subtítulo partes ecifitrataetesa
, cio (Proposta) devidamente rachadoe
NfINISTÉRIO
VrOPOStítS.
c) indicação expressa ão pita° cle - 8.6 Após dia e hora marcados paga
, ObS,,t ^", 'Junto com as prapOstas garantia, ficando estabelecido; que . a
DA!
e recebimento eleainvóincree eentendo
"deverão sei fornecidos, em separado, licitante responderá, durante o mes- *doeumenlição
e propostas nenhum
icatáreges do mobiliário cotado, desee mo, pela eeparação ou, .substituição. otite° seeá reebblcia
IMZENDÁ`
permitido
hos e especificações tendo em , vista do material que .apresentar defeito de, Usai miei acréscimos,nem
alterações 00
as plantas e elementes fornecidos pela fabricação ou monta gem-, Prazo 'esse .eeplareoimeritoà: referentee„
quer a clae
;FfiD:CRAI; 'CEP;
não inferior a g .(seis)
*cumentaçãe: apresentada, miar :o:pastas', ressalvada, a- reeittplernentação
"010 de 2")émada
Preços wdmero
4,• Doeumnios puxa o batiastro
'de detalhes referentes ao mobiliária
O. Caução.:
,4à 101.3 paia a; aquisiOd de
Vrévio.3.
-cotada -quanda solicitada péla :Coseis"Odria destnwdo eié reistaeações
see..
ateie ,da 'OU e da Filin no Rit6.1
As
firmas
libitantes
deverãq
4,1 Prova de eepresentação
afete/ar ria Agência ;Central da filial
libia,sedp, dá, filial'
Bragtla,.
8.7 Não -sezão tomadas em consi*CO:trato social ou eatatute mi vigor da CEP em BrOsília — Distrito Federação' as propostas:
ti Cabia Econômica Federal:.0ER, *devida:Mente legaligado e registrado deral, a caução de ;Cr$ 20.000,00
.gtravéa de sua filial de Brdisíli7, torna na 3tuita :Comercial de Estado onde te mil eruzeireee, em -moeda cerrente
d) que contiverem emendas, pare
bl1eo pára conhechnento, dos inte- estivei sediada a propanante, Inclusive do pais, para efeito de participação
reiett
fastiras ;
Ie./atados, que lapa realizar licitação, de eventuais •alterações, beis como :da na Presente licitaçào,
ar ole a Modalidade :cie Toinada de Pra, publieação da, ata -cia asgembléia, soe
,b ,) ;mede preços' não forem epres:.
ote para a aquisição de Mobiliário' ;ai:etária duo elegeu a última Pireto6.2 A caução podava ser levantafinado à; sue, lotava instalação no ;ria, :a respectiva eagEtre,..no órgão da pelos licitantes perCledates caie o sarnenta. deelazaclos;
Pelifiele Sede da Filial de littellia, 'eanmeterite, quando Be tratar dt soe requereeem ficando, :porels, eétidae
: c) que não. centhieeese deelattação:
Oers; como paga as instalações da- :dieclagle anónima.
prestadas peles $ Mês) primeiros ,expeesia de concordáncia com os teraela Filial da CEP; sob as 00nd/e
classificadea, até apeovação final dá mas deste Editai;
.
, 4.2 Peova de que o capital aoditi licitaçá0,
ee ;abaixo:
;regi:ateado é integealizado é igual ou
de cate Sã°, preencherem: todoe
. 0
superior a Cr$ 500.600,00 (quinhentos
6,3 Do vencedor poderá ser ;ed., requisitoa deste Edital.
..po Dia, libra e Loca):
inill ortizeires).,
gido reforço de caução que aula libee:
8.8 Tende em vista a natação dee
rada após o cumprimentO integral' dos
‘3.1 A. %e:Miada da ;Preags realizar'; 4.2. Certificado de eegulariclacie
objetivos desta licitação,
termiaacla pelo subitent 8 ..4 será dada
'Oe4; is 18 1100er do .dia á: de Abril de: situação, fornecido pele institute Na.,
,preeerencia às licitantee :geie apreeenno Auditógiei da Pilhei, 2," Sub- ;dental de Previdênala
6,4 O atraso no fornecitnento: das tarem m enor preço P
logoontes Sgi^
Móveis, abjeta -desta ilcitaaão, sujeie malhastes, poderide, ara
a :Comissão, por
• 4.4 :Quitação, com- o Imposto de tara a firma adjudicatária à; malta motivo de ordem funelesid
e estética:
Os Deli:antes deveeão apeasen-: alando'
, diária :cle lt% (Min por cento) do vai- ou de maior :conv.enidiiele, pagã a
as :anás propostas 4 Cornisski 00,
lar
da
caução.
;CEE, :devidamente justificado cameie
setenta de Compras ealialtieçõees, na:
'Certidão atinente ao cumpri:clerar outra proposta ingás vaota,
hetea é *local indicados to subitem 'filante, :da Lei dos 2e3: (deis terços).
A caução reveÈtefa a favor da josa.
,
CEP fia hipótese cia licitante adjue
4,5: Prova de :qtiitação da firma,. alicatona recusei se • a gasinar o aoscanxi relação; à., eantribuição ainclíCal- . po,ctivo.contipato,
Msinatura do 'Contrato :à joi,24a.
Ie. Da Desci iço :(i0 Oleio do Met eempregácia
emptegadoree
patioureata:,

&viso

4/EPARUÇÕE4
POBLICAS
:1?).0t.W.43010i); efe :impe:seta
Pite;

E:

OS

Outras ,Condições:
4.1 teima da :capacidade técnica,
•9,,1' assitiatuta: do: :contrato deS2 A Tatuada -de Preços terei Por Mediante :atestados fettieeidos por d
te o fornecimento .0e; todo o Me- (einett) entidades pdbliegs: ou privar
14 A flin :de :melhor 1,ernear o seu ' pencletà de ata :da Oh/ataria da CEPe
diria necessário :a inatalação da das distintaa, que comprovem torne ajidzarnente; sabee a oferta .mais varie •
triz. da_ CEF no Ectilitie onde- funte; cimento :da -Material de :natureza se- ;tajosa,a CEP reserva-se a facilidade: :9.e Erri decontriCia da aplecação
• eiliena a sua filial, Ociliferince rçiaçOea: melhante ao de 'Mie teata a presente: dlC 'vistoriar,, quando passei/ti loa, '41.4 'do' ;diapeisto; no silbíteniell.11., fomeW. lay .onti‘j'''''it agrei, fornecidos pela. licitaçá0, no montante de impor lauda -peças de -que trata O cimento do mobiliário poderá ser 'Ore:
•,.vgin na OrandeliAção da- Pá:trilei:Orna! Igual ' ene superior a ;Cr$ 500.g0000 presente Editai. Pará tal efeito, ces: Miado: e, em Cansequênda, contrata-,
Mater-1g localizada #, Metida Ria (quinhentos mal cruzei±oa), a
que licitantes fea reflelearão, aos membros cio .0O211 mais, de uma êMPrèSa.
•Meando; 174- (0qt:síria:da Avenida: AL pele mereeS une doa ateStadbagodn:
deverá da Comissão 'peemanente :de eónipeaa,
lrante OaaraeoY
andar _ Ouae 4cuar
fifeltaçõée, acesso gee smea :estabe-'
neepritroore a ra fe
01;4$ pc-3iin
00,10; 00 se:ittlisjzgetl6itrs
aalbata no . período da ie da: ;137 'Meãs
lecimeneea fabris ou repreeentantes; hUlp
.t3e.
pagAment0. sapa- :et: atilado St
Filial
Maesilea, na Cosi:USW i mil crtiaeleesee.
comerciais autarieacies,
Aiista:, na :proporção da entrega da nide:
;Permanente rio çaineets -a Lieltaeoes,
1.2 Co licitante Vendedor eMnpree :tintaria unia vez comprovada a asa
-P•Ina4É de Ed11:1010 da CEP; Setor:: 4,.:8 Prova de idoneidade fertaneeie
leeneáltio Sue: lote .28 • no • período do pa, mediante :atestadas feerrecidos; por. mete-se a fornecer, Se aesiin ;convier 'exata ,confeação; per Otleão técnica da
o..$É; até• ena-te 25% :evente é :cinco:.
i14 lis 18 horas,. Mediante .a pagainen-e 3: (três)* estabelecimentos baseafíos,
por tentol, da mantanta das; tinidadest 'OEP.
U. da Atiaritea de Cra leader ( gene:arte- distintos,.
Mencionadas nó stibiteni. "2.1" deste
:eitos):, :a P or. reoelhida ta Agencia
Edital, pele prega consignado há proifiapcgicára-Pioazi•
Voante' da filial do ÈataclO• cia Gua5. ;Pra:postas:
posta, duaante o perfeclo de 180 eaérteo
bara e da Filial: dó firaeil•ia, resee
'
eitentaa dias a partir da data de
peetivaniénte.
10,1 A, presente: licitaçãO; a or,lié'li
li AS PrePostas deverão -obedecer
j'assinalitirá de reepectivo Contra:e:a
rio d acEle ; poderá sei' anulada, serie
eigereeemente
aos
teDY)19.9,
.(10
peee.ente,
-; C. Do leecebiettentte adets PropasiaS
que- os: liCitantes tenham direito de
.8. Jula'ainento:
reclaniar indenização, sob auatquer
•Seitão: .admitidas a :presente
.5;.2 :Deverão. ;conter .os' praças urde:
,
)iltação firmas macióhaie é ..est,rangel-¡ tarieS, expresses era moeda ;lecionai
8,1 Na dia, hora e local Prefixa" pretexta ou fundamentei:.
eas,. devidamente autorizadas a ftne- n ;:).telea Meando Ioda e qualquer telbute; dos neste Edital, a °emissão Pensa,
Brastba, 14 de março cle 1973.
:dosar rio Pais, cadastrada ta Comis-"; ou amarga incidente sabre o material sente de Compras e Licitações proce. Lao
Dunas cIO Argajc), Presidentee
São--Perean ente da Compras- e Licita,: colocado, mi ;Sada da Filial' "da ;CEP deeá, inicialmente, à abertura dos Me
•elíee, referida set. subitein. 2.1, até 3:: eiS Emala.
• eólneros com o subtítulo: "nommen- ('N.^ 277-9-13.20-3-.73 e-, Cr$ 265,00)
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Março de 4973'

quando da realização de cada Prova ir-ala a alínea, "a" deste item, coam
i
• 1.A:M0, ,cEifgaAri te 1,311AS,W4
IVIINISTÉP40
e Seleção,
números
ordein superiores ao do
•
DA e
TAXAS Dii,' arlaX0
:
Animo m iculado ) àerão- consid ra.: •
atr
D)o
roteiro
das
provas
COM
115
Tes.
,Iilm gr:. • if..._ ,
, .
dos não . classificados'e não terão, por,.
ii0À-4 V .C3 :q5 .'. *Ifit.T, CACA-0.: E CUI,TITTIA peativas •datas;
tanto, -direito à matricula.
f
' "..." 1,%00íts .: 1 O . 0.,Atiá-; I
c) a. relação dos pontas para -a pra
qiimo. Ameriáiilb ! .5 995
UNIVER
SIDAD
E
FEDE
RA4
XI — Cada aluno contribuir& MI.:
-6-e30
. -..,...--,.----,---------4.
va escrita -de "Flanela-mento Urbano o Cante
o, curso, com a anuidade cor.
' ... 7.;
,-.' 99'
o r1)61.re$=ánv2onjo.
. .
.Regional", um- dos -quais será ,sortea, respondente
' .'G i o3d
I„..,..................._____
DO;
RO
DE
JANEIRO
a quatro.
; ,I,:iPa. Çiierliaa
do no .dia da prova, para servir de
iioat0A:TT-'2:1"61,---d
tp i',----r.1 ,
mos -vigentes no Detade da .Ctuanabtk
base
às
questões
que
serão
,
Totmula.
.!.&t. i do - Akma.,
,r$4, q ue será cobrada eiri oito mensa•NO1'17,1,4
li014SA4
Fae I) idade de Arquitetura
das.
! : n.inl
lidades, sendo a primeira- exigida nà.
. ., .
ifoidukt, ,ifeidâri.
•
è Urbanismo
_
• , ,frá gis . .N1,;0VIII — illstá fixador-em 1311 (ciriqüen, do da matricula. •
Nesittvr, , 1 '101;iiii.A.ri ', !
1 ta.) o- numero cie vagas para matacurso 'de I/ d) s mo
• Ni..., .11,1i.ng - : ' SO/IPIA.I, '.. Ná4ittà.1",
XII
—
Para
matricula.
serao
cuias no primeira semestre do ano des. es seguintes documentos; exigi.,,
n Fnii,co 'Wifia.'; afõiinaL. • :-)101.~É.,
:letivo de 1013.
FDITAL
•
..„,o ,'Èoá : ' soatitkri : neggévri,a), comprovante - .do ..pagamento da
- : IX — A: Seleção dos candidates
priineira mensalidade
:Primeiro. Sejii;estre -de 11013_ — Provas constará _do seguinte:
' -de stnego
,O) fotocópia autentleada ,da
a) serão realizadas duas provas l 1,;tb,tig¡:,àÁ- ,'; ',..'; ,rxplibin,
tna Ae arquiteto, erigenheiro-armilteto
•
-...-:-------,_,-, ,-,--..---,.---1.o
rdena
do
Sr
Diretor
"Pro
, engerilaelro-eivil, devidamentera
im:Agilitneô ', ; 401 :1,111k4. , ;moa",
Primeira— Prova escrita -dá "Pia., oU
—,—,....
g
Tetripere'"
-daFaculdade -de Arquite. nojamento Urbano e Regionar, que istrada na repartição 'competenteí„
0,. . 1toritigu.át. : o 0101115*`14''
1401X11ALT
. :tura e Urbanismo, Professor
sara realiza:cla. em 14-3-73, quarta:4m.
b) :ates t ad-dá
a vacirigção:antivarie,
nt(I.P.kl, •
.Alves de ¡Souza, e de acerd6 eein ra, hora& A esta prova sara
4fir
..atribuldo.
SONTNA
pesa à (dols);•,
-a Legislação -em viger, faço público;
d): atestado de- Idoneidade 'morai, •
e!!!..
' n 0141.t{1n5,,
para. :córiliecirnento dos hitereSsades,
$egacida ._ Prova eserVa -de Pran. assinado
por -duas pessoas,,Idõricas;
ikkentje.;!: o
ÉSS4i4I,
:que„ serão. reeepidas Na Secretaria :às ou Inglês, ..que será realizada ‘em.
4o. Uc44jccib
-quinta.feira, às -9 horas. A
-Ç) , atestado- de sanidade física o
-desta Pá-Cuidada, na Ilha, Bniversitá.
-esta prova será atribuído peso- 1;
,:mentál-, e.;
ria,. no período de- I9/2'. até 123-73 as
•
1), fotocópia autenticada 'do-compre. „
inseriçõeS para .as -Provai de Seleção
será -atribuída, .á eada -provai, 'vanta
d
e
:que-esta quite :com -o • serviço •
:nota do a 'C:zero' a 10. ,(dez);
doiunik
'.
a matricula no Curso -de 'II ai
!
.4"
i .•
6,olo
-c)
não
•
haverá
segunda
chamada
ás ;inscrições- ~lente .serão
Para qualquer piora.,. -cor- hiPetçse al ' XIII — A Secretaria .da Faeuidae.,
: 6,00
confirmadas se o flutuar° ide •candida, guina;
„preStará aos -candidates qualsque.t
cw;ti,t41,
; formações "suplerilehtarea.
tos ler igual-on paper;tor a 20- (vinte),
-,d). -a nota mínima para aprovação e
agiotlitl„
Ria
de
Janeire„
.1:; de feVereira
4;), Cursa de Urhanisin0, ml; :(quatro)
'Cada-. prova;
: át:,- • ;
!'"041.51.14o 4:torinm
1973. --- Jos Ramas:,
L;nistrado ein 4' -,(-q,uatro) semestres; :e
ÉO't
e) todas as- provas são, de realiza- Viato:. Diretor Pio Tempere 1,1 la.
;&94Ziáj
r”01.11.50, olWao -Graduados",. da agá 'çâo, obrigatória.;
AiveS ete $Q,2M(4,
01014 1.14
:legaria "Especialização?'-,, regido -pelas0114,.
NO1IINAL
'
Ínão
será
concedida
vista
-riem
disposiçOéS estatutárias ,a regiineritads .revisão de prova;
i :fi02:171 1¥- L,
„.
.13F13,1 -e -pela regulamentação de
UNIVERSIDADE. FeDERAL
Mi:44,14
nSeir "Conselho- de. Ensino -para 'ara.: :50' o -total doa pontos ebtidos pelo'
tinã. — 0144115*14. rtor.tvm"-- ; ; ,.cluacles".
RURAL
DE 'PERNAMBILCO,
-Aos Conellidelites.- deste Cu-r. candidato -será igual á sorna da nota
; 5er1151.4 • Neifilát
alcançada
em
cada
prova,
,mu,ktipli.
rio- será- -conferido O' , diP1011-1a: -de Una, cada pelos respectivos peses; e„
" Concurso pára p rOithuento de 'Caso,
•
de Enoe nlieiro,4,arbizonio na Uno
A) -todas as p rovas- serão reglizadaa
bersidade Federal .Rara/
Per-,
IV — A Secretaria do- referida-gni:. : no Edificio-Sede da Faculdade, na
fravituaa.
4004
- 2F, a
UniVersitaria..
:
ao
atendera
„aos
candidatos
xiè,
1 .40.415*4 i'.$9)11Nkr,
•;t!'• leira,. das :9 .as 12: horas, no, *89' pá.
ROMI141T
X — A classificação dós candidatos
50(101.14.
Torno público, para conheci-Mento
; vinwatn -do- pcliridio-Sede , -da Paculda, aprovados obedecerá ao seguinte:
,dos in(eressados, que não
;k:le, fia Ilha Univ-ersitária,
didgto
1.01,ffifikr; NOMINAL
,ay será, feita uma lista de acordo :referido.habilitado no concurso acifna
V
Tetplerirneh to de inscrição com o numero total Aos peritos obttIteelfe; 14 de rnarça 'de 10-73`-.
;
instruidacoier os ,doeurnentos se: doa, e oro erclem decrescente;
;Re.i. Joaquim Oarrela
Lima
--'by os candidatos :que ootiverem. a Obercleriaclor
de ,Crencurses,
mesmo total de :pontos serão dispos
:!
a) ,ideocopla autenticada da carteira 0.S em lista em ordem . consecutiva :e
104W•4.
—
, 'de identidade;
decrescente, levando-sé em, conta a
'
AHNISTÉR(0
t O'S'étkin-9°—n
,
nota obtida na. prova de "Planeja. ,
; !
! .b) dóis- retratos, tainanho :3x4
mento Urbano e Regional":;
I
;14OilINkZ
'101.1.PWk ,;coiri data referente aos anos -de 1972
INTERTOC
.e)
Serão
consid
•• 1, • :ifpiaiRsti, • `
erades classificados
: - ou 1972;
:Soleção e chamados à matricula,
1;y1
t I ' 'O)
s
'
I
•
o na lista, 'de -que
Inell os 'colo
coinlirovação- de 'que o candidato"
cads
to • Pr
DEPART
ta. as ,alinea. "a" .ó "t'' -deste It ,
MENTO,
kket:ONAL
1101:41,144
: A:
traérn
eilgerMeiroarclaiteto Ott' :: ate:,que
se
complete
O
nUineroNOMINA'4,
Va,
De
OBRAS
DE
SANEAMENTO'
ènorihéiè
Com. 2 :(dois) Oiça- : gasfixada neste
Se tiouVer ca.
*1.1110
I .1101.1INkli NOMPIA% ' !;:formaele, ta Aata cla insei
sós- da desistência • à; matricula,
gçãe, e,,
.o cri: mq -10 .0omissad
Iátgfalr.:
'tériode classificação se aplicar a abal.. --cre 'Ç!'artabrreitcía„de Se
l'1040Kti
(j.
cl)
-declaração
de
que
2'149s e :04rae
d
dos
es
candidato
xo
'l
Ti021,Ntai.
em
:(C( SQ), :para recebtineitto
J'XWIX144:P
-e abeN.
número igual as :desistem:ias a-ecoe
:aceita ás condições deste gditat,
Dmarearqueta!
.1i01,1INfioL
,tara
,clas
OMINAI,/
propostas
da
„
, TOPitida ciet
• serão convocados à matricula am'ilá:.
-Preços
209
Çi! 0.,! . t`kiiuej¡gen, '; o O .11-ójojt1A.14,
referente
a :eu,
Ng -, '0 impresso -para a neeessa. :,ta su pletnentar,r Preedde ,se-a da =Ouça°,
14PRINS.k4..
dos Serviços (te aanalizaçao- .e
I 5<elirn . Àti gificp
'
ida :inscrição aérá fornecido pela loa..r,mesma forn-ia, se outras
desistênCias. revestimento
das Sciiiàas .da. Vila
oCorrerein ate que sejam Preenelliclaa
(•-4,Ç,,41, 414, 0021111A.14 momniaz.
'cuidado
,e ,cta rua Papititidés -dós Reis a.
• as vagas fixadas neste Êditat;.
respectivos
-alliteWes,.
fia , 'cidade 'de11.04414A
VII
Confirmada-nscrção
a, ii ' ti
Passo, hilidd, Estado 'dó ItiO, -Orwicte,
Adiai Cán . denue ; ; NOtollnki,
será
considerado
:deáistente
toda
'candidato recebera, mediante a a •
£10, ;Éia,
:
Distrito. pederal•
l4a. , candidato que não comparecer à ma.
'!
vomukr,. , sentacão da prova de uP aga
Obras -de- . Sannanien-to; aonfofdie
"
mento dá tric la dentro de 10 (dez) dias-- alm . : Saia.ÁrgéãtigiO
aveias e caracteristiCaa .cattS,
-goutbi.4 ; .Gaxa Éepppetin,
valer
PuillicE't0-`1.°
,c.t?ites: ;da' -Ocizigi e dg 0,Specificaçaqda ` "6Pectiva
'
iojiáRÁ!
m. seuconté
noin e, . 'Oanlacrk' "i/v "0947.3,
/40/0RA4., ; (P2; 1.44 -.ean.kó
•
de identificação .qMs
Ç) epreench
idas as
, deverá ser obri g atorianiente • apreSeri, com
de acorde ` As- quinze horaa do- dia treze- do,
ci •
-itério expesto
.
oa Carr- rorço .dó Mi+ novecentos
tadó.
itás,
-Ceinis,sbee
Oxtrin
.
• mi ,:sMi4v iittPs4 p 4Itg oisé' •
i
naderae,
"diciatos
: que' fig uraretri
liato de "qutt três, reuniu-se, na sede , deste-itenta
; •
papar..

VPMDA

..-.

Pane li)

nulilta4eírâ: ;22

blifkiVCIt OPUOIAL . CS,eoáo 1

tamento, it à 'Avenida President C . centos e vinte cruzeiros ó .onie..cem
Vargas n 62 i : 79 andar, Bstade ;da lana)
, Ç4Ualiábaraa . 00-É-safio composta pele
Preço total dos serviços:
n á g- 44r ecle: EcItiard0 Robinson Aldridge . -Ca-rine; Presidente da QCSO;
P:azo para execução: 24 (vinte e
pelo Procurados Ayrton 'Manoel.; quatro) meses,
pelos . Engenheiros Jose Pe,
Construtora Attlicino S. A .:
raiva de Cirvallio e ¡Jo sé -Ferreira, .
membios da CemiáSiko o pele Bacr1.
0r7' l',345.051,1.1 (hum milhão, oito..
tararia 'Maria Luela dó :Sotiza,. servin. ;centos e q uarenta; e cinco mil, novecento- s ,e. cinquenta; e um cruzeiros e
:da de 'SeCiétatia.
onze.;ceniaves):
,Deciarticla „aberta a Sessão, 'o 'Se. ; Preze .para :
execução: 24 (vinte e
;nlior; presiderite .. coniuniCon aos pré,.
sentes q ue a bieálna ; e :clistiràava.„aa
l'eã'ebh4e¡iit,, ,e,,a.bértura, das ,prePoStas.
tonstNtora Pelotensé
para. a ''.1bniada . de ptogás n9' ;0-.73,
total -doa serviçOS:
:tenda comparecido e 'entregue oS - en
:Cr$
1.939;99690
.elopes. da documentação é de pro.; 'Centos . e .trifita, e (hum milhão, oitonove mil, ,uovecenposta, .0a ;- representantes: das firmaa, tee e -noventa -e seis cruzeiros e -noverità
centavos).
Cobrasul dt:)ilát,Ntópti). de: Obras
‘wak, • 00,11-átp:,it4f:da: .411,1dincv, ;S ; ... 4:: é prtizo 9ara , ekectição: 24 (vinte e
'0;i4áPV:i:Orti:, pele-tensa Ude inSer1-1 ; . qoatro) Meses,
tas -nege. .1)apartaniente Sob Os, Muna,
Étida Mais ecer ken do, .o SerillOr
xxis 447; 193m:232,, reapeetivaMerite.. ,Siderite. eneerreii a sessão tis :quinzehoraa e tunta e cinco minutos auto,
'*stande as lirrnae Ccith, seus'cto " -tfaarida,rrie como • Seéretária, a lavras.
presente Ata, .que ;x'ai por Mini as,..;
,çunientOs.de acordo com ás ,exigênCias a.
Membros cia Comissão.
tw. gdi:tztl,s geohor .É1:3010111A,pas siriacia
sou 4- abertura 40 !erO prdp.é.t.' ,d0,,pp0,; Ria da janeiro; treze de março de,'
,ijà,st4 o à leitura doa se g uintes :preços; 'rrrul novecentos e setenta e tres.
.. .fr1arfa Luekeclit çoito,, Secretária
pz, 00T átala propOstos:
Á.V.PèclO Wclutti.210 M,0 i2iscPt
1
AlttriMe
Presidente da CiCSO
Agir,
.1-48itadc:
tton ganoél D Avila Preegrador mem..
rbra da 'Comissão José pelytiva do:
;Preço': total 'doe- serviços::
.(:rarvatlun: Ongenheiro membro da;
1;849j920;11 (Imin miihào Oito, CemiSsão José Férrétra, Engenhei-;
001yisitt , Oolvátrzttorec .de

Obtaé

Wrat.vi. Ve 1973•

BANCO DO BRASIL

Prog ram -a 15 Formacao do fatrtmamo-do .S.Orvitiõr 12,1111110.
iPASEP

FDITA1.,
Banco do Brasil . 3.A., na qualidade de atitnini g
,Mdor de Programa
de Formação -do p atrimônio de
Servidor Pública-PAsFp, Insto:oda pera
de
Formação
do
Patrimôrrib
,
do
Servidor
PUblicos-PASEP,
.4nstituldo pela
:Lei Com plementar ..n. 9 3, de 3 .-12-79, torna PUJA :Ice que os ihdices
a sererii
-utilizados durante o mêá cie abril de 1913 ) no otileúlo
dos juros . e -Correção:
riwnetiávia a que estarão iajeitos os recolhimentos em
favor
da
aludido;
Programa, ,q Uanclo efetuados com atrasa, -são os seguintes:

Mês. de corimetêncla

Janeira
Fevereiro
Março
Maio.
Junha
. julho
Ageste.
:Seteinbro
OutubroNovembro.
Dezeinlire
Janeira
• Fevereiro
Marçci
' Mdzid
IVialo
-Junho ,
Julho.
Agosto
-Setembro

,

çentes: ,e . quarenta, e :Cince . Inik nove. re nienibro

Pade

.Comisstio:

'

7-1
71
71
71
'71
71
71
7,2
72'
72
72
7,à;'
72
72.

I- .
-" Mês. em que -a
-I: Inclice (a Multipliear
recolhi-menta
se tornou. 1
,. .
:polo. valer •
.devicle .I. . xip . 1..,.ecálhiri-ept4 -, Jillho,
71,
Agosto
',a .
Setembro;
71
Outubre
71
Novembro
71
Dezenibre
71
Janeiro
, 72;
PeVereiro
572
Marca ,
'72
-Abril
'72
Maio
72.
Junho
72
',inibo
72
, Agosto72
Setenibro
72Outubro
'72
Nolvernbre
72
peiem/hm
'72
Janeiro
73:
Fevereiro
73.
Março'7-3

:0;:498555
10:367914.

1,00b84
9;3049.97
' 0,279141 •
; 0,25202.
,t,234307'
-0;216693'
:0;19:ht:
0,131;497
,0,163047
9,140933;
02:1-8134
M(k19623.
.9,0a78do
.0;077413
'.04)94571
0;994971
9;04048d; .
•
" '0;9277401 •
(50145t0

Brasilia, 13 de março de 1973. - .... Sergio Andirciclé (10 :earvallo,
Diretor
3.' Região.

VIV111,:GinA0 'N"' 1,170.
.1?).!eçot C4,11A0,
VENDA,
.áitomibarit: •
Seçio e vendas Av Rotifigutt Alves
.Agtocjo Miltittido 44 . Fazendo.
Agetudo 11:. Palácio: rclk .justke, á' ,p0.101001O,
Corredor --jOlo 311
Xtondtmot peido . pelo Serviço de Ree401s0 tOoloi
Em;..fitaistlfax:
sde, DM4..

684-

ta-fé'irái 22

,p1;t5IRIQ OT1CAL

Nine H)

soão

DA

O FE
Cm Indicaç,go da data :da publicação:1
no Dififit Oficiar' e do Volume da
CçAG 4u Leis"
ALFAIMTICO-REMISST'VC,
Pel4 ogdtaa tlfabt'tica dos assuntos

LEGISLAÇACY REVOGAIYN
Yjiplomas legais ou tieut- dispoMillOs` .0-ffre$4
.samente :altaradoté. .-reiago-efos, 'dttrog 6d 0N, 'creel'arad-03, :rittion, pcfuço3 ,„; ;toa tf.tito ,
insubsjsteatts, rt'itta 10.01*04..,g4.W..A.0447
•

Rio . 0, que se tefec D Sf4j4141414/-

1967
DIVULGAÇÃO Ni 1.0412
PREÇO:

Cr$ 8;00

1968

DIVULGAÇXO 1:151
PREÇO: Çr$‘ 20:00

1969
GAÇAO
Cr$, 25:00

1970

imvuLoAçÃo.
mau ,c4

. 203

VRNiDA
Na Gimrugmto
Iegle e 'Ve#dasu AV! Rodd.guts AN61;
I: .15,11inist410 da. ,Pa;eada
:Palaelq da lusti.?;a, r pávitotaaw..--P
Sala ,311
Corre'dor
atende;,.4 ittdidoi! pêlo $ter'Ãço dt Ree.igbdin Postal
Zrti, 13noilia
Na, sedt,do
Asilo&

r4A040014fia

rkg ÇO Dwirp

4

