SEÇÂO

PART

DECRETO N 9. 46.237
.

E

JUNHO DE 196;

• -

__n••••n

.Al\NY XV e959
.

CAPII At VEDRLIZAL

MIMO, CENTRAL IXI: :BRASIL

Angwaho

-:

RAINISTERIO

%iii,̀R(JA4PEIS.:45 27 IDE I1IA-IfÇÕ DII. 1974'

F--AZENDA

.ngirilgglI-A PE
DE. :CA,Rr!.!A"kS. :
De Cr$ 125..00009 para Cr$ . ...,,..:,..
Proy-rogRdo do praw
.
.
142.-050;00
1,ancuMonenta
:Dge,g)Ápii0p: poi.: ,ág,. , CREFE. DA ' A.. 0. E. de
ao.de
outubro
de
1972..
.
112157:RO., ;DÊ: .19 DE: Ivan.ó . pg 1973;
A-72-93 -- Pio-vai- S. A. -- :Pvédito,
Sociedade de ,Cr ádito, fkianciamento ! Financiamento e Investimentos
DEFERINDO NA FORMA pc.0
ç Investimentos
. ID4,gillOglgig $,.-, 0 13.É0ggalpo MI.,
Até 3 de março de- 1975,
i .:1"adái_$sas .. ri$.
.4:zinum.to de .cdpital -,- Refoima de •
Sociedades- bistribuMb_ra$
ieczad
eskttutó
,dorretorg
A-'73-n51, :—.. Noroeste--$: A, --, -Cr& Aumento de cuplial — Reforma :de ,
oaPit0— Relarinu de :dito, Financiamento e Investli,nentos
•Ali ment0
esWicto
.
• :estatuto.
• De Cr$ .25.400.00040 Para- C r$- -• • • •
A-72-1.224 .-,..Cia.. .São Casemiro
47-22' :3O4 -- 10NO — -Corretdra de :35.'90040o0o,
Eastribuidora e Intermecliaclora de . I, 1: Irmanos 'o Valeres Mobilfarios.Z. A.
, A: O. E.. c.I'e 27 de _fevereiro de 1913 , talos -e Valor•Es Mobiliários:

De Cr$ 3.000,000,00 para Cr$
4..809.000,00
A.
E. de . 25 de abril de 1972
llilndanpec -de -denOninagao

cio• estatuía"

iZetornut

A-73-111 — Unicred — :DiStribuido,
--ra de Titulos e Valores Mobiliamos,
Adotada a denominação: Intereonfl»
nental — Distribuidora de Titules -c15.7z1à1•oreS Mobiliários S. A.
A. ci. E. de 15 de janeiro dr:1973.
•

-são Pinar/calva, da Diretoria de Adtn1,NRINVIENiráfiNM.CI:(MAL,
nistraçao.
•
TR :04..11E • R(10-AGEM
Designar, a Teerdea,
Ele 458
•
Contabilidade 011nea ria Penha Pe,._ Dite-to:114 ' 41g . Péssgg
raiva, Crus, matricula .2,389:82
.
paRinviu4s Dá 21 Pg. MARÇO Diretoria de AdonnPstração, ,c,,rn„ seus Serviço:de Pmg istros Contábeis', da. Di- tencente ad 'Quadril do Pessoal'
At/tarei/ia, para earcer a funçido- gra,,
,
iimpe,climen tos .even 'mais .
visão Financeira, da Diretoria .cle
tificada, si/abole 2-F, Chefe- 1'0 Direter. dá: Diretoria, deiessoal',' J.N.. 453- — Designar .a gentadora,
lila-G-Lidos e Controle, da •DiviSào^ll,14.
• usande da competOnCsia cleiegactal'Oà0 'Maria José Mala. Ribeiro, matricula- EI — :Dispensar -o, referida funcio- nanceira, 'cla Diretoria. de AdministraSc DirietolOetal, através. da Portaria; 1.184;74 pertencente ao - 'Qtiaciro -cle•,-tiario.
Nnção gratttleacla, símbolo' ção,
49 ,00.0,- ,0 23 de abril, cie . 1941, p_unti= Pessoal desta Autarquia, para stibíti- de :Cheia da Seção. de 'Classill•-i
, cada .no . .INcivio Oficial cia; 'União, de tuir o. Chefe cia 1, cnn de Analises e. eaçaa .e ,Codificação, da Divisão- Ri-. - 400- — Designar -g Servidora
Lcvan g meitos di Divisão Financei- nanceira, da Diretoria, -Cie Administva,, Adalgisa cio' Carina A ge-Vedo, inatri
ciel:rigib cie 19714 reaolve::
cuia 2.069..689, pertencente ao Quadre
ra, da. Diretorla de AcirriMiatraçaa eu, ç'aci.
1\1?' 452
pisponsar. a T e. enica em. seus 'impedimentos eventuais.,
Pessoal desta Autaratila, para iexera
No 450-ruergri
—
o TéCnica em:
Raiiniunda de Oliveira, N.0 454' -- 1.— Designar -o- Técnico 'Contabilidade
cer a função gratitleada, simbolo 11 5'
iy,,artiris.dos
Scipzá,- :inatrienla
:Perberi,
'Ctintablhclácie Wanclerley Mona tos, matricula 1,539.223,, ,pertencente, ele Secre l.6-ria do Chefe- -do 'Serviço
ceute ,ao . Q1ladro. ,de Pescou .dest".à;
•
de Araújo, matrícula. a.á g t 974, .p.er+ ao -Quadro do Pessoal desta Autarquia 'cio Operações -de Crédito, da
tarOnia, da funçao de substituta
Financeira, .da Diretoria de Adnilnit”
iiencente ao Quadro clb Pessoal desta: para .exercer
'função
gratificada
Cliere, da ieção" de Análises e ,Levan--,. ntarquia.para.exercer a litincãe -gra- ,,symbolo, 2-F, -de -Chefe da .Seçao . de; ' tra ção-,
:tarnentol,,thr , DiviSãa Flanceta,.
'tificada, Siinbola - -Ialr,. -de 'OndeClassifleação- e .Cedifleaçãe,. da
'
José cfr

DOS

NISTERIO
RTE$

• _
Mkat:A 1,.1NISTE.:FRIO DA- EDUCAÇÃO
poRTARms DE' rjá MARÇO
LTURA
a
'DE -1973
.

I tENIMERSID9
AE

ltelter da Universidade Federal
-de :Santa Maria, Usancle: das atribuições OPO lne2confere 'o art, 30 do Do,OretO /19 51;02;
de janeiro do
1963',resolve':
.
149 4.398 — :Nomear Pedro Pernar-;
- de; Mulici., Prel'essor Assistente Pie503.29,, Q-na4re..grnico -de Veaw nal..,"
Pagte Permanente desta Universida,
4e, :para exercer a . Cargo em Coinia.,.
são,. SIM:belo 5,, j, de) Cpoidenador
Curse de 7,00teehia -.do Centro de
Oiências: Rurais,:criado através do
Decreto ri9 ;50,146, de 15: da anel!
1970,,, :publicado na .1:Adria -áfialal da,
Vnuae do 42 silbseqüente; tendo. em
vista o falecimento-cie titular Frotassoe Erb meieda.
-Ne 9::309 Designar Armando Bolldarenito, Fotógrafo p-502, ia-C, da
Parte: Pernianente. do Quadro enico
de Passeei desta Universidade, para

E CU

exercer a Função Gratificada, Símbolo 5,-1?, de Chefe dó Serviço 1‘ott.grafico dg 43Ivisão dos Servieos
-res -do Departamento -de iVlaterial
Serviços AUxiliareS, criada atritvés
Decreto /19 70.279* Cle 14
março
1912.,
Dispensar Redell Uns
Giraidello pássato. Oficiai de Atuei-'
nistração AF-201.12-A, da Parte 'Permanente do Quadro Unico Pe.:soa:.
desta Universidade, da • Ninção Gretifieg cla simbold 5-1?, de Chefe de Se.,
cretaria da CoOrdenaeão -do Curso de:
Agronomia-do Centro de Ciências Rureis.
•
N9 0.372 — Nomear Reneli Luiz Cairaidello Rosado, Oficial de Administração AF-201.12.A, da Parte Permanente do Quadra tisk° de Pessoal
desta Universidade, para exercer o
Cargo em Comissão, símbolo 6-0,

-a-baixo re1aelonados, pare ,ocpveee.tit. •
-cargoe deProfessor .Asststente r RO , .503-.20,. da e
i?art
Permanente ,Ik) Qtra,n•
ciro Cr.o.leo de Pessoal' desta tiiniverst--clacle, junto- ao • Centro de .0.1enem$,
:Diatnédicas.
Diretor .4a DivisãO de Legislação, Di . ' • ,,:Carlos, Roberte
Antunet1:eitos-e Deveres do Departamento do Der), de •Cirgrgia...
pessoal,: criada atraVés do 'peereto
Pedro <lese Redrigues
71,073, de 11 cie novembro de1:972, de Cirurgia.
_Annilton Danos Bandeira de Mello
— Dep. -cie -Cirurgia .
.
PORTARIAS DE 9- DE. mism.,ço.
DE 1973,
Jose Haidar Farret
de Medicina. — Prof. ,Tosj Mariana da -O Reitor da. Univeraidade Federal na
Aeltor.
de -Santa Miaria, usando- dag atinbuiO Reitor da Universidade 'Federal
ções que lhe confere o art. 15 da Lei.
4,539, de "7 de novembro de 1968, - de Santa Maria, usando :das 'atribula
ções que lhe confere o .art,_ 15- ria Let:
combinado com o art. 24, letra
do Esta-lute' em Vigor, &tendo em vis- n9 5..639, de '27 de noveniiiro ,,de 1908,
ta- a homologação doe concursos, -pele- combnade eoin ,art. 24, letra "É'
Egrégio minaria° universitário em do .Datatuto em vigor, e•-tenda eMvis
sua. sessão 173, -de 14-73, contorine ta a hoind/o gação dos nenen/Sós . pela consta. dos processos numeres ',;5.402, Egrégio Conselho Universitirio em
suas casados na, 172; • de 2842-7224.461, 23,231 e 25.610-7-2, resolve:
resolve:
No 6.380 -.- Nomear., -de aco,,,4o com 'riv 173; .de
NC -6.281 — Nomear, de acorde Mn
p grt. 12, item da Lei n9 1.711. de
28 de outubro de 1952, os docentes o axt„ 12, itera II, da Lei -n9 1.711,
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f!08:00.

Março de 1'973

nele 11!)

1 O ex p edMitt• Ot imi :repivitt.~
det-oiado à
InibM4Q00,
será, recebido
$000' dé
etiefiee ate ao 17 lwras O atengi,
. 'OEPARTAMNNitTO
-Intento da público peia Se011a ée

•

eriges.: pogat, -etn. latice -ao
Vesoüvetro da pepartenteuta -de. Ikt,
pi!ensa mugdital. 9/tantã ao éontra,
to de parte aéreo.; elat: favor da DêDE IORENSik iNACIONAL legacia Regiettal 44- RMPrdsa, Erad,
leira , oe Corretos e 'Telderafin em,
daçãO. terá dg 12 de 28 horas.
¡Orasilla,
0441-11RIDRA
:2): Os- origirtaià pares pUbliegado,
7) 'Nó caso de . porte Ádito() Ptra
;debirlaaneatte autentiecidas.. clepe,'Nk
ALGER- TO ÔF ORIT TO PEREIRA
iocalsdwte i/.4o servida ,por 0:9è vigio
ier daiiiaffraladas , diretcpmeiite,. em
efe transpork_ a Déleg4pin- Regional
.:espaço dois; eart Papel .aCetinado ou cHig rue eet.
snocioAçKe -da Eau.pyêáa firasileira Ade
ceik0.1,1 oÀ3
,muéLterAçaxio,
e:
:eiPerYambthado, ,Ineclinda .22a32 céu.:FLORIANO ,GUIMARAEG `.1:!elêçrralPs grasflia se . Op,riga: .d,
'00U:os, sem ,entenclat . ou rasaras j. a De ÁLME1D:A CAR -NCRO'
completar
ik,gneaminlionento
,
do
ties‘riuë- dultem a. sua coMpreenscio;
tiriatiMo por ,oittraS vias; .'inclepend,erg especial .q.uanda coutiPereni• ta;D L4 1 R:14:5 OFICIAL,
;Semente de leréseivin Ue preço:
;belas.
'8) A: Delegacia liegiOalat da -Éjn-40,ARVE
Serão . admiti das, eéplas gra tirita;
ecetAt)
présa .OraSileira às Qo grelos e Telét..
Preta . e iflciZévl a eritériO
O r a -los . ean Brasília reserva-se di,
' r-5 ideFfinacto ,pubtioes,Yop das toe ta ítOmlnicatetwrio detocoiraliaalk
relia de recgastar os seus .pre.e,e; va
,$)H04 414On ais' eneaminhadoe
impueeo nAxt opticinal Ca tepolarrtnip de Iraprooss NlcnaJ
Oaso de eleutedo. de 'tarifas vomerpublicaedo . Mão serão restitaidos
criais aéreaS, mediante tviso4n,doiO
pastes.
aos asstnanies.
$R
44.0 'reato:Mações- pertirteirtés
1?) Os prasoir da' assinatura
mitarto retribfflda; np.:3 . caseá de
derdó ser Semestral ou anual: e áf
Serao
.
Ato pg iomiesd0,,
encaminhadas;
tszwiareo Sempre" no: .primeiro dia útil'
;ror esersio à Seada de Reetaado, Até.
ASSINATURAS
;de rnés subseogente. -a pedido ,d.e.
:ep Muro . dia ?Mi subSegilente
:vep te aéreo , poderd ser Vveuecil, n'Reeasanties a PAinsrcuLnass
,ftMereNk14100
pt.4bticeede.
Mostrai' tru anual:, O proso- daá. asçj
Cri 3'7;50; naturas para o Exterior I. eliMente
Cr$ 8000 Semestre
As • tissinatlfras . serdo tomadas Semestre • • 4 ,11'1116 , 4e 11,, 1.
anual ,e .?2,ão haverá tranSporte per
,s/o) ,1)1.N. transPo.rte por -eia
à... Ir.
ert 10000 Ano ***** 4, c• • ••• •,“ • :4 • Cr$711'3)0 via- aérea,
á • e IB.. • •
..aéree sera contratmle separadamente Atte
• ,com a Delegacia a ginprêsa iftcr,3
Exterior
. Exterior
to) 4 refle 1- )40So dèpArdser"solici,
eileira de . Nrreios e Telégrafosas
com anteeed4Cia. dê 80- dias do
A
****
••••••
*
* * **** • t Cr$ 128;00 A.
• • •• •
.C.r$ 88;0Cn Nexo,
ftrasilia Estd Poderá . se encarregar;
Venoimerto da aseiriatura; 4o, :porte
.tantOáa de •encoMinkar o :pedida
, d4reo. Verteidos, n Serde. vi.SP.'d}i201 inPORTE 4$R190.
assinatUra Wt1 ,álf57 Neste caso
; depertelen.teraiekte . ,de '0173o4prgvta.
essnolo_ d,irigírd,..to D -1.N o pe.,
$`ent
17,-,00 1; ,est;ral.
Cr$ 10200, ,1 Anual ,.. Or$ :RI/Oa ti) 'Para receberem: os- ,SUpleMenpaga:meato dá
Ilido -de assinatura
; tos. is , edições- dos õrSido,$ oficia is, 'os
valer correspondenterza torfll.ê ao
:
NOM& il .r.1 Ut so
ass
. ,i nantes
„ dearerila Setiti.ta,ios :ko etq:
4tean.
„
•
..0
oeçp
do numero avulso ,flaura na ,ültime página de- cada
:"“ u341•Ifi'!"'
•
•If) . A reige,essa
14)
,os
:pedites-';elo,
assinaturas át
VaiOres para exemplar •
:
.
..
.rissifiaturo, oce .será .,acatapalrhada
servidores devem ser • enicatidrihadeá; .
-, D preOo do exemplar . atrasedo será. .acrescidO de Oe8 . ‘0;01. te :do. :com comprovante Ire sua sftuaçáo
eselcz:reeinteates quanto à sua
: luneiorial,
'aP l icatMN wa mag wfiteme . por , aresmo. amo; e de Cr$ 9;0-1 por ano, se de anos: anteriores:.
•
'..P.Itifictie; ,

EXPE Dl ENTE

.de entilbrb de 1952, ps clooeuti_s
,Conselho Universitário em
Marlene da Silva Mello Dockhorn
No 9.388 besignar Intenda Alabaixo rela_cienados para lexercerern sua
sog11:essão
as
de no 17 3, em- 1-3-72,- seDep. de Patologia.
faro Vizzotto, 1:leen:Vento Datiró.grafo
earges de Professor Assistente, ts'O.- R
AS'
204 da Parte Permanente de
16
Carlos Nelson Pacheco Pallaoro:cla Parte Permanente dg Qua,Quadro Único Pessoal: -desta Doi,
No -a.382 goegear., de -acorde -com. Dep. de Químico..
dro Unice -de Pessoal: desta 1:11n.wàrsi- o -art. 12, item. 11, -da Lei no 1311,
-para exercer Função 011aOleusa Maria Dilucido Machado — versidade;
- .dade,. junto ao. Ceiátro .de CierielaS átt- de 28 de -outubro de 1952, o docente Dep..
tifleada, sirnbèdo is-g,. de Chefe
de -Química,
?Micos Eleónômicas,e Administrativas. Da-mi-ir' Rubinstein, para- exerces Largo
cretaxict da Coordenação do -Cli,ree.de
Ervin. -unzi — Dep. de QUimica. .Lettas. :do:Centro cie Eatudo$:„BaSicos,
$ócratee dos ,Santes Peijo — Dep. db proMeor ASsistente, DO-503.20: da
. errada etravã -do, Decreto 11 9 .88A46,
.
de Direito.
Parte Permanente _cio Quadro 'Único
Carmen -Heron Marlosi Bohrer
de .Quitnica, -- José Mar iam da -de 15 de abril cle 1970, publieatio .nO
Obseilno Erancesquetto
Dep, -de do Pessoal desta Universidade, jjiinto
Oficial da União de:22 cir. abril
ao Centso- -de Wecnologia — Deposta-, Roch
Coe/ia filho,R eíbOr.
Direitch
de 1970, eni :decerrêncla -dirspeop,.
mento -da Engenharia Elétrica.
Lothar Oscar :Schniicit JahrilseNo- 6 — Nomear; -de acordo com
PORTARLAS DE .8 DE MARÇO Ide Linda Alta.
cle_Direita:
DE 1973,
12, :item tI -da :bei IV 1.711, de
O, Reitor da--UniverSiciade Federal
•/audio. ,itiverial. Welf
Dep, ees o28art.
de outubSo c:le 1962; -os decentes
-de $an ta Maria, Usando- de-suue zdidDireito.
abaixo. -relacionados, -para -exercerem
O Reli-ou - 'Universidade raderal buições legais e estatutárias, ...-esoiv.e;
José Angusto Brilhante Ustra
,cargos de Professor Assistente, 110- de Santa, aria
usando das Wyribm'N O .8,389 ,Designar Mario; AtlaYr
de Direite,
,593.20, da parto Permanente do Qua, Ções que lhe confere e art. 87 cie De' Longe
'1'gchetto, +Escrituraria A9',202.
•rancisce Fernaricles ROdrig,,les — duo Orco de Pessoal: desta ,tIniver-, ereto n o 51,692, de 9 . -de janeiro de. -9-A,
-da parte Pero-anote, dó- Qilmto
Dep. de Diverte,.
1963, resolve:
sidade, ,-nnto RO Centro de Artes.
:único de Pessoal- desta Univeraide.de,.
Liso Helena Pereira Bulcã.o.
Wilson Farina -Cesar --Dep. de DiDep.
No -6.385 — Designar Maria Ama- -para,. em :substituição eXercer á :è'un,
de Música.
n.:no..
cão Gratificada,: sirriboig: 5..=E!, da :e.si:Aplia Flores 'Coronel,. 'Escrev.ênte
Paulo Veiga Marques
Rose Maria 13ertelli Braustern, — grafo- AP-204.7, do- Parte Peroaanente. -Fe da Seção -de Material a DOisào.
Dep. de
Dire'to,
Dep. de NINICa•.
do Quadro priieó -de Pessoal desta' :Achnirdstlativa -do "Departamente . de
Vianey da Silveira — Dep. de Eco,
Lygia Indrusiak Dep, ,de Musica. Universidade,. para -exercer -a 'Função, Adrninistraçtio Ros pitalar; nos tune,
noinia, e- Finanças.
Ernilia Isabel Giffogi SoareS
-Gratificada, símbolo .0-g, -de Chefe .C1.o•'; diinentos legais ou eventuais de, MO,
, Jose Antonio Fialho. Aloneo
cie Música.
lar Alberto. de Oliveira de 'adesão :com
Dep.Setos de 'Expediente do- Respital
de Eiainomia -e Finanças.
1Vandfra Dottg 'Saldanha
Dep.: versitariO ,Seter Ceulgo, de) Poisar,: o gila -eataiatleceni dos artigoà 12 :aArtes Visuais,
talo Danilo -Coltinho . Praquelli -tamento, de Administração ffospita; -clã Lei 1,711, -de 28 -dê outubro .. 'de '
Fátima Regina Meheres d menu- lar, criada, através cio Decreto -número.: 1952.
it(i90 Igaviaino.
Dep. de aonernia -e ,Finanças.
-Rocha
. Donalcio Becicer
Reitor,
Dep, de Conta- ta —Dep. de Artes Visuais:
11,-378, -de 14- de rioverribrode 1072, de--'
1\119
bilidade..
NOlpar, de acordo ccar, : blreade -no Diciala
da -União
,art. 14 Itã(' n, da Lei to . 1.711, .-cle 1:1 subseqüente.
joSe knionio Fernandes
-Dep. de
.10:1VERISIDADE
:Contabilidade.
;de . à n-, de outubro de 1952, Os docentes
;FED
.
. - SRAL
_
6,306
-Dispensar Linda Alta,
Carlas Costa Beber — Dep. de Acir abaixo relacionados, -para ,eXerecrein Escrevente
!RURAL
DE
PERNMVIRCO.
Datilógrafo
sniniStraçãO:
-cargos de professor ~latente, no.,Brandiaeo Schueh Juntou
503..20,.sla -Parte- Permaneci te do Qua- -paSte Perrnanentê ¡QuadroOnice:
Dep.. -de, Achninistração.
dre Tnico -Pesshai desta Universi- de Pessoal- desta ,Universidade; -da PORWARIA DE 27 DE PRIVEÜEDID
Funçáo gratificada, -símbolo- 5‘11',, deàoseWevrauch., Sot,rAs ,- dade, judo-ao Ceritro de Estudos má, Chefe da $eeretaria ,cia- CoordenaçãoO- Reitor darj.D
E n);..V9:e7.Ír3sictatle Federal.
De'r.). dê Administração.
Curso- de Listras do .den
tro de gs- Rural, de Pernambuco;
Raquel Praneelina M. -da R. Doo- &
mo uso -de .suas
flony Morais Magno D eO, .de Adb0clos
Dás/cos.
-de
Mello.
atribuições
.
legais,
re.-:ol:
t
a
Dep.,
de
Geodlen.
deleals
tairilatração.
No
.
6-,Xt
Designar-Linda
Alta.
• .Luiz -.Carlos Ritter Lulu!' — : Dep.. -tté
N.. 18- -- Designar a Ésorituratia
Arlene dos Anjos Simões — -bep.
Escrevente Datilógrafo. AF'-20,1,7,, dá' vet. ;8-.4,
'AdinitlistraOto. — :7°0 Manava da-. Matemática.
,filaida -.9 !epro-2. dg i1va (10
Parte
Permanente
.
.
do
Oaatiro
ttnico,
•liocha
Quarto
do Pessoa:1 Peririanen,,
Reitoe..
Angela 'Usa: Ferravi: Signer Dep. , de -Pessoal desta Universidade, 'para: te destaUnice
Universidade; vialiatituta
O: Reitor da, Universidade Pedes-ai de IVIatemática.
:eXercer
a
PunçãO
.Gratifleacia,
sirábo-:
.eventuit) doi CDge da Se.0.0.,de`
de . Santa usando das atribuiGermaito .RUále Pilho
Dep. de: le
-de chefe -da .Seção -de Expe- dastro, 511110(0 : 5.1P' da Diretoriade
• ões que lhe ~fere -o art. 15 :da Lei Matemática,
-diente
áee,retarla
cio
Centro
-de
Es"no 5..539, de 27 de novembro de 1968;
.Niltors Marinho Pereira
Dep. de indos Básicos,..criacia .atravéá tio pe, Pessoal, desta. Instituição,,, 'noa IM.Pg -&mentoslgaicSu1/r,n
-combinado com -o axt, 24, ler .a. "1." Matam ática
-ereto. 11 9 86,14,6, de 1S-de :abrir-de 19701 torna dó- artigo 73; 2° da pai.
do-Estatuto em vigor, e tendo em na-.
011se Antoninha, Morgental
publica& rio Di.drio -Oficial da Unlao- mero 1.7,11.:16a, — prof.. Dr, <4;c12.usOu.•
ta a homologação do concurso ,pelo4 +kernbach :.,.-- Dep. de Matematlea.
de 22 de-abril. .cle 1979,
Éraanto de AzeVedo, ROrter.

ILEGNEL,
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:(SeeRo 1

Parte
Março,
t973PÓRTARTAa DE DE MARÇO' :9ão Gratificada de Chefe- de ;Serão elair-se .entre os atos a 'que IW refere ção, oriundos da V' Região (Minai
.
.
-de Expediente Slitholo ``.9-1' da Re o I 1°, do 'artigo . 56j. do seu Regunenem Brasília,. criada pelo; to. Interno.
'-50 Reitor da tiniVeraidade Federal: Presentação.
Decreto .71:861e
de
.
27. de fevereiro Rao -da . janeiro, 22 de .fevereiro de r Nos termos :da. -alínea de
Rural' de 'Pernambuco,. no USO' de .sUaa-, , de
'artigo .2° -do Regulamento aprovado
1973.
1973,
Ateivtaa'. Biteno ,13rilat
-atribtiiçõeS legais, resolve
pelo DeCreto h° 61;934 de 22 de:dêe
Presidente
,Osmar
Soco es
N°
24
Designar
a
Escrevente
Dazein'bro
1967;
1er Dispensar da Função 'Gra-, tilogral6 nível Líbia 'Tavares Al- tas, ,Op. ,00vetárioeéyal:,
1. Enio jose dle ReZende
,tiHeada, de- Chefe de 'Seçao de Cori.4.: baquierqUe;
do
Quadro
Hnico
do.
Pes-,
2', Agostinho Pinheiro Branco Júnior
trele o Cadastro :Simbelo
soai Permanente desta Universidade,.
•
DEC:ISAO. N° 6-73.
DiVisão de Material da Diretoria, de' para eXercer a Função Gratificada de
-- .Nos térmos.do parágrafo- úniAilininistração. desta Unir ersidecle,,
.Chefe da Seção. de .Expediente sim-' G Presidente .cio Conselho Federal co do artigo 29 do Re gulamento .. aPre•
EsereVenteDatilografa Nivel 7 Lã- ;bolo "9-F", da Representação' eirr: de Odontologia, no uso da competên- vario pelo Decreto no .61,934, de 22- de
bia Tavares Albuquerqu, e, pertencente Brasília, criada pelo Decreto n° 71.867, cia
á 'conferida no parágrafo' ..dezenibro de 1967,
ao QUatlid titnie0 : do pessoal poma- de- :27 de fevereiro. de 1973.. -- Prof, 'único, do artigo
Regia-lento In- 1. Iva Di Bernardl •
pente 'desta Insta-tinge, eni face de:
Aclièrsqn ErasMo de AzeVedo, terno aprovado pela Resolução .
:2. José Electo Oamargos , •
• eUR designação para :exercer . a Fim,. Reitor.
CEO-38, de 14,12,68; .e de ecurformi-.
dada- cem o disposto na .alínea "e"e Brasília, 12 de março de 1973. e-e.
do artigo 4,-; da Lei xi° 4.324, de I/ de 111:21iilo IVIoreira .da Presidénte
abril de 1964, regulamentada pelo Dee --- Port. MTPS, 3,292-72.
O TRA EA'LH
ereto. ri” 63.704, de 2.6. .71, face ao que
RE5OLHÇAQ No 51-73 .
:Consta do processe CEO-.560-72 dee,
A Junta Interventora no ConSelhe
1. Plornorogar a Peitaria 1, dê 6 de Federal de Técnicos de Adininistra-.
fevereiro -de 1973, de Conselho Rede. ção, no -uso das atitibuiçõeo mie
CONSELHO FEDERAL
nal de Odontologia da Bebia, pela qual, donferb a hei n o 4.769e de 9 de .aeDE MERICINA METERWRIA é licenciado o -cirurgião-dentista -Bre .tembro .de 1995, re gidamentado, .polo
-AV:1,530 ÃS R-D.PARTI155
bino da Rocha Tunes do cargo hem. .Decreto ri' 61.934, de 22 de;dezembro.
. .
É011OCAS
PORTARIA 12 9 :11, DE 15 DE - :rifle° de Teseureiro desse Conselho de 1967, resolve:
,C.) Departamento' de Imprensa
do
FEVEREIRO Dril 1973
pelo período de '5 a 18 de fevereiro.
Hoinologar nos termos da -alínea;
Necipnal amisa..ãs. .1',2cpaittiçOes, Pu
‘!c"ecto .artigo 2° do. Re gidarnente, aptoPresidente do -Conselho Federal, 1973..
.
tuie deverão previ- : deOMedicina
II.
Homologar,
pelos
Mesmos
moth
vadopele Decreto no 61.9:34; de 22 de
Veterinária, no uso da
dencier a referiria das, asÉ1.14ittoyas
vos
do
artigo
anterior,
a
designação
atribuição que lhe :confere o Art. 0,
eleZerlibro. de 1967, o. seguinte pedidodós .éigãoa ;oficiais atii o dia 30 :c-e.! alínea "I% do -Regimento Interno do cia ,citurgiãodentista Maria da 'Glória de registro ,pomo Técnico de Admiabril 4, firo de evitar o cancelamento
CFIVIV, baixado pela Resolução d .' 4, darcez Lima, inembro efetivo desse nistração; oriundo. da 9" Região.
.
•da reniesso. e. partir, daanéla, data.
Conselho, para a cargo. honorifico os cana e Santa Catarina).. . ,
de 29 de julho de 1969, resolve:
Terno eira, pelo igual período alie 1, dose Mansur iregisiro. ,deeasrliláttda noY4', •51,1
Designei, o . .Conselbejl.m %esse) se refere .o artigo t.
Brasília; lá de março de 197.3.,
de .gierioyação; será. icilder'contra .a ' Guimarães Alves para equacionae EIS III. À presente Decisão é baixada Murilo
.da Situa, Presidente
requerimentos nationals da l'a-mices acl referendum do Plenário deste Cone --- Port. Moreira
.apresentação- do, onenho cia desee•
MTPS, .3.292-72:.
de nível médio para as 'atividades pe- relho tin ecleral e entra em' yigor, nesta
sa -.respectiva, • .
culiares à . medicina veterinária, :Mis data, inclep.endentemente de publ
ica,
RE$.01.:DCAO .NO 5243'
• À renovação .do contrato. 'de -parte
como: a) .melhoramento, reprodução,
na imprensa Oficial, .visto não- inactreo dcveia ser
alimentação e manejo dos anelais; pão'
A . junta Interrentera Conselho
cluir-se
entre
os
atoe
a
que
se
refere
i•teçadácia ‘de- 'Ohne' dias do vendi, b) zoopatelogia, zooprofilaxia e e1 de- o 7 15, do artigo, 59, do seu Regimento Federei de Técnicos de AchriMistra,
nt ; ,à Delegacia. Regional- dá ranja; c)' tecle:elogia 2, sanidade dor Interno,
980, no uso das .atribulgies ,que.' lhe •
produtos .de .origein
confere á Lei
4:789, de '9'cle se- .
'Fsniprcsa Bilsilcui. de` -Corr.: eios- i.
Rio
ele
Janeiro,
id7
,clé
fevereiro de tembro de- 1965, regulamentada pele
- '7 c Fica e. Conselheiro credenciado
Telébraies, :eia Brasília,
para. efetuar, em dome do C9 1114V, os 1973. -. NeMlon Pacato
Decreto:
n°
6,1.934,
de
'22. de ,clezenibree
CD
,Osnzar Miavas de Fréi- de 1967, resolve:
'
.eontatos mai as autoridades publicas Preside.nte
.
. .
_
• .e privadas, que se fizerein neceseários. tas, CD .SecretarioeCteral.
Homologar
nos
:termos.
-da alínea CO:Ni$1:11.4,1D, fi;EGIONAL
ao
:
.,
cumprimento desta Peitaria.
;"c" cleartige 2, do. Reguiamento. Niro, „
.
e
29
o
cumprimento
desta
I"Jortarla,
, DE •FíJRIRENill/A111A,
.vaclo
pele
Decreto
n
o
.61.934, de 29.4e
,
OUSEI:RO :FEDERAI,
&Ora ser relatado na segunda .Ses-'
dezembro de . 1967; os segnintes. 1.50tA:RQUITEftliRA E kGR:DNOWLIA ' são
Plenária de 072, .do Conselho Fedoe de registro como T;-épnico de Aa- •
UE,
n'eNiCC,S,
deral .de Medicina Veterinária. - Ivo
Ministraçe8e, ,oriundos . da .7° Região
nRetgl44.
'DE A
Torlarella .000I - PresiTRA Ç
•(Rioede. Janeire. - Guanabara - Es-!dento
,
DESPACHQS: DOPRESIDElsiTE
.pirito. -Santo),
' DESOLIICAO : Ne 49-7:3.
Expediente de 12 de maryide 1973.
; I.. jeerah Fialho
C0i151,SEL
A junta Interventora no Conselho' 2. Francisco, de Paula da Paixão,
Preeeosos::
Miares
:Fi.deral. de Técnicos de Adrninisbrae;
.N° 29.67'
"Cocice? ' Construções FEDERAI. :DE 0,0:0:NTOLDGIA ção; no uso das atribUiçõe,s quê' lhe -3., .ClCt Barbosa da Silva
.
C-1;vis ,e Coinercio Ltda. -- :Anote-se,
a Lei ri° 4.709; de 9 - de se- 4. Ney IVIagno :dos Santos
DECISAO N° 5-73 — confere
pagas .,es taxas;
.
tembro dá 1965, regulanientada pelo 5. Luey_mar Espedicha topes
O Presidente do Conselho Federal de, Decreto n0 .61.934, de 22 dá dezembro 9. Vancloval JaCy Bernardi
NP 189-77 Sediecla,Oe Anõ7, Victorine Moreira 'Caineire JUnior
nana, _industrie- e Coméscio -- A Ca-, Odontologia, no. Use da competência de 1967, resolve:
-8. Dorival Frotté
que lhe é conferida no P arágrafo tini,' Homologar os segnintes
maca de Engenharia Indnstriali;
.
pecticlos
ele
9, Milton Sirva Brido
476.67: ee. -Ohieago . Bridge cena- do, do artigo 91, do Regimento Inter-: registre como Técnico -de: Aelininis- 10.
Reli Nuns Bibes
Unções, .1:Ade:,
Anote se pagas as no a:orei/a:do pela ReSeinçãe OF10.--389;' 'traçãOe cismados da 1° Região (Dis- 11, Adhillyó
palra e Silva
de 14.12.68; e de conformidade cora; trito Federá -é Estado. de Goiás).
12.
José de Carvalho
.o
'disposto-na
alínea
4
do- artigo'',
, N.P
Dinpresa, sparibea de
da Lei. it° 4.324, de 14.01.94,,
--Nos terinos dê alínea "'a" do
Brasília, 14 de niarO de : 1973;
Engenharia Etcla.
Anoe gulamentada
pelo Decreto n ó 68,704;, artigo 2° do -Regalamento. aprovado :Murilo
Moreira ,cia Silva., -Presidente,
te-se, pagas as taxas,,
face
t.lé 3 4 .71,
ao que conSta do pio- pelo Decreto lio 61:931, de 2.2 de de- - Peri, MTPS. 3.292-72.
NP"2.101171.e- MOInho : Inglês iitdit. ~se, CFO-681 e73„ ,deelde:
sembro de 1967, •
"e.-- A Camela de Eng,. Industrial
.
Cm-leder licença: cle .Carge hena, .1, José AlvesenhoRasolArçAt), No 53-73
•- -Expediente de 11 :de março de 1973
:rifle° de Presidente do Conselho- RéNos termos da alínea: 4`c" dó» .A Junta Intentei) tora rio Conselho
Proeessosi
gional de . 0clontelogia -cie Goiás, no pe- artig,o 2° .clo Regulamento aprovado. Federal
cle Téenicos
N 5 27;388 - Ferniak Instaladora Hi- rioclo de 22: de fevereiro a 22 de „iarço Pelo Decreto n.0 61.931, de 22 de 'de, , ião, no uso das atribuições' que 1h,e.
.cte
1973;
ao
dirur
g
.zembro
de
1967,
ião,clentista.
João.
-'
dra Elétrica Ltda. -- Cancele-se o reconfere Lei.
a
no 4,769, cle 9 _cie -Se.i
Baptista doocalves,, Integrante da .c11- 1. Dhalmo Monteiro ciO Almeida
.gistro,
tembro de 1995; regulamentada pele:
21j6.-69
Meabla S. A. - Ano- : Seção provisória designada pela De- 2, Tio Azevedo Figueiredo' Rocha
Decrete n° 61:9341 .cle '22 dê clesernbre
cisão CF0-022, de 9.1;72, alterada 3. Louro Melchlades Rioth
te-se; pagas as taxas,
de 1967., reSolve:
Decisão- -CF0-73. : 72, de 29.12,72,
N9 1.659,457
Brasil 5, A. pela
1.
Geraldo
.
Alves
'de
Lima
II:
Designar
.
o
cheuglao-cientisto.
Designar os Conselheiros: ,Haroldo
(Tetrõleo)
Ariote-se, pagas as taAntónio dos Reit 'Calçado para xer- 5. Horáció Monteiro Machado
Tanner de Abreu. e-Raelipundo,
„xas.
N° 6.125-67 - P. M. N. Engenharia cor a Presidência -daquele Conselho, Brasília,' 12, de março de 1973„ - de Menezes, para, em ,Comissão, exae
Construções Ltda. -- Anote-se, pa- to período - g que Se refere o artigo. Murilo MOr eiVa cia Silva, Presidente minarein a Tomeda de Contas de$
anterior; licenciando-e; por 'esse mo -- Port. MTPS, 3.02-72.
Administradores Respenaavels duratr,
das RS taxas,
..
te o ekereicio de 1972, pelos. Conselhos
1.719,68,
Eletrornar Incntria tiro e por igual. período, do :cargo lio.O
Federal e ILegionals de 'Técnicos de, -RESOLUCAG
N°.
Eletrida Brasileira Se A,
Anote se noritico de Tesoureiro que ocupa.,
—
Deálgriaie o -cirurgião-dentista'
Adnilinstração,
pagaS
taxas. .
A Junta. Interventora no ConSelho,
N° 7..17,9-69
Planare. -- Esentório Adélio Bueno Ribeiro; membro efeti- Federal
.
de Técnicos dá Administra-; BraSilia, 14 de março de 1973,
_
. Técnico de Planejamento S. A. -,.- vo, para exercer, no fererido neriocie,' go,
no uso dos atribuições que lhe Murilo Moreira da Silva, Presidente
Anote-se; pagas os taxas o atiuldade; o cargo honorifico de Tesoureiro do confere
a Lei no 1,769, de 9 de se- - Port. IVITPS. 3,292-72.
3471-70 Darcy Ribeiro Arqui- mesmo Conselho.
tembre de 1965; regulamentada pelo.
tetura :e Construção - Cancele-se o
1V, A presente Decisão ékaiXacia; Decreto
no
RE,SOLTICAO . N° 54-73:
61.934, de 22 de dezenibro;
reglotro.
acl referendum db Plenário dês' Con4
.12910,006-70 -. O. Marchetti Enge- selho Federal' e entra. em vigor, nesta; de 1967, resolve:
A Jtittito, Interventora
ConselhO
nharia e Conetruções. Anote-se; pa- data, independe
ntemente de publica, Homologar os seguintes .peclidos
'Federal de Técnicos de Administra,gas as taxas.
Leão na imprensa oficial, visto , não in- registro Cem° Técnico• de AdnriniStrae 0, Ag 11.50 c'taá atribuições, que lhe
•
•
• n•
,
,011ARRY P:FICIAL

..MtN:M.,7_.1;21,0
:PRIEVE.DÊN

•

•

n

n

.

,

,

,

À,

1.

90.0- têrça,4eina

!..).[Árj.(;) OFI:q1AL :. (Seç-U
!Pai-tie
.
_ Mano de
-1^ tonfere IS IP 4M0,, de• 9 de Ee,
N95.550-988
Franciseo
:Sou
.ta
COORDt,NAÇÃo
rEsson : rn
tembro de 1945, re g ulamentada pelo • Miranda:
waenNtóo
11.09andré.,,,
;;
- DA Sii(311
. P0oreto n° '61.9.34, de à2 de dezeinbre
.N°
—
Rimando
êereirs,.
..de 1957: resolve:
cos.
Pereira
Pinto,
Matricula à:liguei/c,
loniimatin
2.790, de 15,3273
Aimenta,
Par provimento Itp recurso inter- .1),T."-9.266-672-,,- Humberto Pereira da comp ulsoriamente, a cOntar de 2..11:73 39.249, para exereer O :cargo . ern. cemissão
ArY 13orge.s
•eão. per Milton 'Cardoso 1: 91mo e en- :SilVa,
,T110:f0t1la, 1101Rel:Q (13), : de Direldri ,de Ambtiláto;à0
, , c,amliiriado pelo ORTA
7. A presente :Resolução . entra 3.11) 18,757 0 Médico,. nivel 22,
si bolo -6 vaÉO deeorgêi'.u•
8' Região
ma da ex o neração do 'Titular .Paule-'
vigor
neata
ciala:
.
•
, (Sào Paulo. e Mato. Grosso)' e
Kileger,
inat.ricula 85,-111,
!
Rio
de
Janeiro
—
C113,
15
de
ariano
dor-lb rodeiro.
.registro como Técnico de AdCOORDRNAI)MI DE' PESSOAL
cOntat
cie 16.3,73, dispeosande-e; a(apedido
-Ministração, flQs vermos da alineo. "c" de 1973.
.$1ruintisinei-Cadizeifos
,
DA S-11:115
tia
fpneilo
(Iro,
Presidente da Junta Interventora
elo: artigo. 2!' cio Regularnento aprovadeChefe
dê •
.(,,ao
N.°
523,
de
Port,
:
'14.3
73
wipediente
1.5R.T-Ga
no
Declara
va
dx,, pelo 'Doerei.° a' . 61,)34. cie '4 do
23-070.
do
B.
gos os sel„umtes -cargos, ern virtud ,(C), símbolo t.p,„ g :contar,
dezembro de 1467.
de
á março -de 1973, - Mentidas as atribui,
folecinEn,
so
doa
titulares,
na
:149:2â.-9
7? datas mencionadas . David ele Aze cães do Assistente: Téenleo
• •rasilia. 14 de março de ii173.
A junta • lnterventorn no -Conselho vedo e_ii.e.ma,Q :matinal :a 73-.1.97
Wtorei-rd do Sitoa, Puâ,dente
eintemiêne1a.
t. ," Port. MTPS, 3,393-72.
Repdonal- de 'Pecúlios de Acinila:stra, (Leo,
folecido. em 14..'.7.73,
'. ção da 19 Reg j át),'OB, RJ e ES. desig- Puy VieirP da Aguiar,.
Matricula
Rela pão Si? li ç'13,; (10' 11973
nada pelas portarias DR.T-CS ir 23, mero 16 923 Motorista, nível . niu,
2..A.,
de :Il. dO maio .cle 070 -e DRT-GB, no 1,
'CONSfItIO
H
4.73,
-José
Palegrin1
de 45 de- janeiro •de 1971, n.o uso de Dliveiras, -matricula 50.310, Pesou
PORTAIlIA-S
DE TSONIO:OS
Suas atribidçoes -que
são' con feri- retro-Auxiliar de 1:". -Categoria,
_
.
d as 101 4 tei
SPORETARIA.
PESSOSL
4.760,
de
.9
de
selem
• tido on. 7.12.12,
IIDIVIMISTRA:ÇÃO
bro de 1965; regulamentada peie D e N°
5,816;
de
1:4
de
Março
de 1973 -,-...
' ereto: n 9, 01 -234, de 22 .-de dezembro. cle
:Deterininite6es -dê ServiçoReverte go Quadre . de Pessoal do1967, resolve:
INI
o Piscai ele Previdência nível
Ntlik ¡Mei 10NA L 1-8;PS,
:classe 13, - código P-2.108, AdelMar
itnsciL.W2,10; 3,1-, ORTA-79 1‘.1.^ 24,973 Art, 1.0 Atribuir registro no CRT A SUPRIU NTEND
PElii,JANIBUCIO
g ençaives Nato, no 14,430;
da 7' 'Região- --- ,O,S, RJ e CS, nos tu
: julgacies dehadivamente polo
n. , .0..66 , c4: .12.3.13 -,-. Dispensa, rintendencia, Regional no Estado -demos da letra 'à" doai'
t 39 da Le
ta interventora hti Censelhe Regia.al
4.769,95 aos seguintes paolle.° .. a pedido, o contar de- '28 . 11.72. Joserll Pernambuco. _
de . CoBOOS oe Adinin.scração qa 7o mera
naie:
Santos
da . Silva. matricula 876,990:
getfiii;.0 — Ç1B 0 R3 e PS, foram ju,guctos
Mgisim
.(run, da futica° gratifica4a ch-o-':
segitirites processos:
Relação119
Co
Seção de EnTermagern .clo :Oen1973..
OPTA
ri"
5.043
Nilten
a t'o C irláriCa (1),. símbolo 5.P, no,
•-•,- Na Reunião do dia 13.3.73
Lopes
5111,3•AM.
1, Nos termos da letra
r:,-Éne40,F.Aà:
d, art.
2, GRTA h° 3444
13.32,-a de Alva3a da, Lel .n 9 4. 75945:
•
renga Carmo
SecwiswARIA 1116 misssom.;
SUPERINTENDENCIA
lEIRGIONL
3 OPTA rio 645
Apostila de 1:6 :- de Março do 161.3 ,
Processos;
Autran Caes
ri
"
Nit) RIO 'GRANDE DO SUL
Ai Cngral
P1! SP 4A10; de 7 de Mio de 474
N O 9.530-973 --: Nilton'Pereira Lopes
foi
apostilada nos /seg uIntes. termos:
RTA
n9
3.646
-.-Aloysio
Maria
N," 11455, de 15;3,73 a) -N 9 9.531, 973 -,. P.raricisco . Jose da TeiXeira Pilho
servidor Nelson Pinto ,Carriço, nu,
iN.tornela An tonio PéliX,, matricula Mt'Cunha ,Liria :Quaresma
mern 46 546, pata exercer o caro--em me ro:32.760i, Médico, nível, 21, lotado
N° '9,533,973.
Registin
Provisório
na
up erintendência Re gional, no 11sS
tidicio Vasconcellos
conaissito- do- Agente em passo- PlInde
Pias00 Oliveira
•
i0PTA no 112-253: Francisco Jo. (-91),. .slmbolo 12.,C, vago -em conse- lado de, Mato Grosso é- amparado pelo
N9 9,533-573
Beetlaomen Suecas sé da Cunha binia .Quaresma
quência -da aposentadoria do *.lbular Parágrafo 2° do artigo 17,7, da ,tonst,ilgo 3.534-4/73 — Elza cie Alva,:enga
Nianoel 'Jenny Reis Pereira, Matricula tuição do Brasil, O não cemo.,cOnstoa
eR.TA
o
n
RP-254
gelai°
Vas,Ogrme
n.o 13.16F diapensá-lo. cense-. •na presente Portaria"; ; PT SP númeconcellos Dias de :Oliveira
2, Nos termos da letra "e" do sit, I 3, CATA n° 115, 255 -- Seethowen qüência, da ,função gratificada de Ra. ro 5,517, de 16 ,de rparVdde,W4,--,0)
3° da Lei no ' 4. 769-565
carregado de Turma cie Arquivo da Torna sein'efehO a :promoção rió
Luccas
DIJ A :(e), Oimbolo 7.10, mentidas . As afilo Oliveira CbStra ritinier0 16.539,
• 1.302.,963 — Geraldo ele Castto
4. CRTA. 119 52-256, '—Klaus Galeis- atribulo:6es de Chefe da Seção ,da lotado na SRGB, a-contar' dê 30 deseMattos
clunicit.
jnsode'..o
-Segurados;. b): DeSigno tembro do 1970,-do nível 13 para, o ni.4.
N9 3.371-968
Gruilherine Augtiste
p ernartdc. 13ittencourt, Matrícula; Vel• '9 da Série tió classes de Rlêtriels-:
.5.. CATA no:
R: P-237 -- Décio EeixeiRamos Pilho
ta-Instalador, ele que :trata a PW 231.A.
1
,
1,
0
ra
Campos
Vez
5,674
para
exercer a função acima, mero
N° 4,071-998
Maria Apiireida
S5-5.424, de 22.
referrjda em. :',
,xnato dó
5. . .ORTA r,9 R5-253-- Saa.dio
perro do Lega
•
1912,. publicada no BsI ps n°'76-72;:.0,
No 4.141-998: — Arthur Luiz de AinO- Nessixn:
de 15:1,73- — Torna sem efeito g .. Promove,.
por Merecimento, •dO nive1,4 , •
DTS- 10., 45-7 , :publicada no D/ciric
rhn,Nóbreg'a
7. CRTA
/-1P-2,59--- Roberto de '01101(11
o '9 da referida Série de :Classes
dg União n.° 25-73, .e no 5S-. :para
N9 1.343-968
'Marina Lima da Carvalho Araujo.
de
gl
e
tr
iasta-jnstalac10,.
.PS$1-75,
que'
a),
40- Quadro
'Fonseca
exotieroia. Ely
Art. 29 Tornar definitivo o rem,'ro Oliveira Cg r:lese,. Matricula, 10.209, cio PesSogl CIO ex-IARM, a contar
N° 4.755-963 — : Tereza Di Piere
30
de
setembro
de
16.79, o funcionário
1:wovisário,
'Pransolin
CITA da '7' Região -- cio- urgo em: com-W;(10 Ao Chefe de João :Soares da Silva,
-R3 e ES, sob o riameto
n? 17;646k
N. 9 9.510,973
.cle Ambulatórid. CO3,, simbolo 7.C, com dp na sp
NiMaldo Gomes liar i
,GR; PT S P,IP 5;816,, de 18
, anilarei de Achninistraçãe ao seguin- ai; . ançae rim- Agente em Rio 'Gram.:
, radas
de; b). Non,cou .Perroni Pereira,., de Março ele 1973 Torna Sern , eleito
.9.516-: 973 — Relia peres Draga .1 te profissional:
a proineffio do nível 13 p4i,á, o 1.5
N° '9.,519,973
matricula 68. 033, Para exereéP ti eu-. 0.rie
Amyr ./Serges .5'ortes I I, .ear,A. tlfde elasses cio Teonico de Contas
Ney :Robinson go
3, Noa termos do pa,rágralo, (Mico , Stiessuria
-em comissão alma referido, -ciem.
, contar de n de dezembro
atri lwie'des de A g ente CO) 3..0..026,
tio art, 5' da Lein9•1.769-94:
'de
1907,
cio, Quadro ,de Pessoal do exj . ,
39 Conceder registro no CRTA p ensando-o, em consectuencia, .
1\19 4.435-960 .— Antonio' Duarte Te, .!. elaArt.
JAP37OSP,
de
. que _trata- a nRe
'7' Região -Rj e R$ —
funçáo g1'a,t4eacla de Énearregacio
rena de Lima
4P-3,845,169; publicada no 13SiDS
,
jurictica.s,
rios
termos
-do
-cri,
13
de,
Pesti).
de
Arrecadação
C
Berieficies
N° 4.473468
Arnérieo :Novell°
:
Lei .ti° 4,769-065, as seguintes Fim'- • -01£V.:30 '"A°' -(0), símbolo 3- T corá More 89-69, referente ao :servidor AliIV 9,509-973
AugUs:a de da
mas:
atribuiça ,,,z
g,,igente em São SeNg,.; tonto Carlos Ribeiro da Silva, númeMenezes
11 , 9 . Cai; N.' , 74,079; de -16.3.73: ro 31.744, lotado na- SRGO, Oin
4. . Nes ternios do disposto rIa Li
I.
,CR,TA
53
,
107
—
Nortec
S,
A,
1) Torna sem efeito :a PTS,' kie de ler sido tornada aein efeito a
ris' 4,469,965, re gulamentado. pelo DO- I — Planejamento, Organização e Inves1.n.:898-73. que :exonerou, -a Pedido,, a 12TS-SCi14 ri P 1,404 :-68‘, pela rldal fora.
.oroto., 4 9:61.931-.967 --,. Pessoas . juta- imentos,
estável, conforme consta
rontor de 12 . 2.73, ,Clevis .Rayrintrido considerado
'caí:
.
do processo n o 2.009,415,57.
2, ORTÀ a° 53-108 —, Stooelc Com ,Gruhriarães .cin Silveira,
matricula
Nottec S. A,
'
ultoria Técnica em Administração e
2,...91.9„ -cio cargo
jismen toOrt ganis.açãe e InVesttnien- Material
Comissão:',de
Ltda.
'Chefe de, Serviço :de -'.Arrecia'clação
tos
Art.
9
4
presente ReSeliição entra RiScalização.
P3414-4973. Stock- C0118/.1101, 1a. e
strnbolo 7.C, Man- 1-111:STITU . 1O DE PREVID.ÉgetA
'tidaS aa atribUiçOes
teeniect em: Adrninistração
" de Mate- tia vigor nesta data.
As.sesser. no
: E. ASSIST4N:DIA
Tile de, Janeiro, GB, 15 de março de .rfilbinete 'da Su perintendência,:
rial: Ltda.
21
-'1-orna
DOS
SERVIDO:RES:
.
s
em
.—
973,
—
.
ReuiliÃo do, dia 15.3
p,
Dr.r4-11.1.90043.,
.00,111efros
Soda-0;
,
as., Nomeei( 1,tilz 'Caries Pereira,
residente da Junta Int e rventora -'á, Noa termos da letra "a" .do art.
29 da bei n°.4469195::
nt0,
matriz:ti/g
ort. DRT-GD n° 33-979.
30.249, paira 'exercer:
Relação . 11 ,9 44,
1413,
'cargo -em -comissão: de 01i.elie
N- 4,6°..)-968 — Autran Carlos de
,Aihargl
¡Serviço de Arreeadaerte. e Piscalizactio. ' PO RTARIAS-P-Br pp:..20
'
AiI.A/WD.
J14.5273
simbol- '1 C., vago em decorren..!
Teixeira 191FNStTijrO INACI.ONAL
DÉ 197-3
e l a- ela 'exoneração a pedido, a-con-;
N0; 9 217973 -r-- I2laus-,Goidscí}irr1ldl
fREVIDtfiCIA SOCIAL
'lar de .12.2.73, do. titular ,Clevi... ,C) Presidente do. Instituto de Previ.N9 2..527-973'
Rayrriunti,
Guimarães :da Silveira,, :dencia e Assistência doa :SerVideres:00
Déele Teixeira, .Ciurrusando da. atribuIção irtre,
Matricula, TI.'
IX?S'
.:01a9,1q
:I
NP$
14
b) DisPonsall,! Estado,
,9
2;
•
de
1973
co-iii.fere :e artigo 17 de Decreto lei
11°9;
,.520,97,3,
do-o, .a pediclo, a-, eontar
Nessirri
da
fanção
:mero
2..865,
de 12 de degornbro de 1945,
gr
Roberto fie:Cai:nal°
atificada d.e . Chere. de,
00.1n34•104:S,
.4,1aujb
'Seção ti- Ex pe diente -do a. 11.. P-.! ..consicierancio o disposto no Decreto'
D
:no
ÉPARTANIRNTO
-DE
'PESSOAL
"ff, Nos' tertneS do, letra "o" 090 grt,
70.793, de 4 de ji.ilhe de 1972, re- .
0), símbolo . 5A', ,. .mantl.claS as ;ars-,
solve:
DA DIRETO 'SUPERIOR
.buii.)ões de . Assistente
'39' da
n° 4759,995:
Wenico
Processos:
Su
p erintemienela;.
11.,(Y17., -de N.° 127
1.58-7, de 19,3.73 — Concede I63,33,
Designar' Ayclon Le.ite fifi,
NO 4.999 .968'
PXonera,
PraneiSce de Paula apoaen aderia, .Per e
,córitar
: Saerinfiento, 'Eseriturarid,„"
llIPO de Servign; 15.3,73, Paulo
Qurgel Dutra
Krieger, 0-1 ttuiil'i Matricula n9 1.. 0"45...6112, pára. OX:el'ter
Deborah. Freitas Pereira ria
W 4.596968
Oswaido Soares dos matricula 10,648; Oficiala de ,Adi-mit-. nilmero , 05.114, de cargo em .cernis-, a Punção .dratificgOa, si: tribo/o, 1143',,
„Santos
.Sãci de Diretor elc Ambulatório:
.nistração,
Agerite
14,13,
'simbolo g, tonelo , cem vista 0 iniple-, :cio Pesso4-1,,de- Treinareento, ,clo, SerViço
$uperintendêneia:
•-•-
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Parte

_
(01 1-10, :EStatIC da COO-

Março de 1973 909 -

do'; tonaidera.ndci o:dispeste no artigo. .0 Presidente do: Instituto de Pre.. tsTritT.04o,
412 DE 19 PD
44", do Decreto a.° 70..128, de 21 de; :s)dóncto, e Assistência :dós Servicleres
MARÇO
.
.
,DR.. 1973
-,O)Presidente
Instituto de 'Pre-Vi- feVereitti dó 972,
.,
'do
Estade,
j ando da atrlusção que•
di
Presidente
deIndigite.
de PreV1.•
Oleia .0 -Asaistericia ,des,Servidores do
;lhe
confere
d
artigo:
17, cto , Decreto ciência, e Assistência dos: Servidores'.
Vista o resultada daa. i ir.° :2.:86i do 12 de .clerribidEstado, usando da .a.tribOieãci.kne lhe'provat
' irode.en.
de 1940,- de Estado ;usando da atribuiç7k0 que'
.de
AgicièncIR
a
que
feiram
. cowe'o. ,à1iNgQ 17 do Decreto ler
'
os
candidatas
empre,, .resolve:
lhe (conter., ,artigo VI; Éto Decreto,.
-:ririeró Z865, de ag. de dezembro de :subinetidix
. ,os de- 'natureza ;auxiliar, res.:Ave:1940; reSelii.o:
• 2174 DispenSar,
virtúde. lei. n.o. 2iR,f15; de• 12: de, dezembro ,cle
haver sido ,clésignado para ,oxN,tra 1940; resólve:
12P --=
p-a, .áenT -efeito-a Por-.'N.° 215 e--. Adniltir Elierriar de
1(ing de ,EreUas Nogueira da¡ Alterar a clenoininaçãe da função
:- ,tarie p-Ét d° 44., de 31 de janeiro de sowa Freitas. e Elsa Caetano cios: funçao
Gama,
A•g rigado 6.2', Matricitla nú- ; gratificada,
1:27k publicada no; BI n° 26;j73-, que Oalit°s 1:`}'‘ra‘ efril)ragO. 'de CopOiro, mero 1.0slinbolo 1.E, -de Chefe;
trà,nsférin,
no,
i0..910, funçáo gratifi- de 'Gabinete (PA-GB), da Preaiden,
termos
coostantes,
da
Tabela
Analítica
Pre'e
cada,
Síriah1n
9.51;
de
'Chefe
da.
Se,;
igt,
Visõria
de
'Pessoal
Teniperátio
eia (P):, di Quadre do PessOal: ;de
'4O- 10cisO 4 do artigo '52, .d4J2,01. ,
8,f'icanografia e Arcp.tivó IPASD, para Subchefe . 4.e. Gabinete
Temporário do; Bospital 0,0 di
niero1.71 de :28' de Cuttibro ,de 1952 , psékiilleta
(IISD), i.PAM), do -Gabinete' da pr2sitiência
joãcyl.À.iia Pereira ,dk ,Wva,? .Piatileufa dos 'Ser:Vigeres da xinião
do n¡,uaciro de -Pessoal dd„.
-- no. I.654,irNi, , .0eupzAw- ;0 0 „-entgn -.0 .aprovada pela Instrue50 n:" 46, dê
De efeitos dá presente Instruçãe
IPASE
Àpnra 6 de oubnb o de-1972^.
~dar 'd e POrtária, sri
vigoram a. partir .de sua Pltação,.
a :classe ,singular de Escreveiite-DatiN:"
318
--.
Designar'
Rgsalla
Ribeiro,
eevegaclas as disposições ein, Contra- •
'J OU aio; ,cje igia-Q,!,niVel-, do Quadro de PORTARIAS GB DE 19 DE MARÇO °toro, Pse i.i ttifário, nivel
PesSeal, de IPASE, em Vaga inaattda
DE 1973'
cola,
o:
1
,047.065,
Pa
ra
exercer a
;pelo Decreto- d° 70.2g; dá 15 de inareo
'Unção g ratif;cada, simehlo
6.2', de ;SUPERINTENDÊNCIA NO ESTMIO
de 1972,
41072ii) CarriOro
O presidente .cio Inatituto de Piede SR ãe de Mecanografia. - e
1),A, ,OttANABARA
'íte Negues, Presid ente,
vidência AssiatênCia dos Servidores kiLefe
Arquivo,
(I'AIVÁI,
dó
Gabinete
- .da
Estadõ, lisa:rido da atribuieão que 1-,residência, rFi, do :Quadro
ORDEM INTERNA DE SERVIÇOde
peslhe confere o attige 17 do 13eereto,-; aaL cit
14, 44, pÈ 16,p4 NeAR0 . -DP, 1973:
étfácá6 ,
lei n° 2 865 de 12 de cledirobro a 46.S.uperintor.glOPte. Local
x;)
.
1940;
N., 319 Dispensar
-Virtude
Estado da duêniatiare:, psandti nas
• ,ha-ver designada para :outra no
P.COn' 13.1:45,
OD
DR.
'1,9
PR
,
Eonaiderandc
O
disposto
na
Instruatribuições
:que
ilie
Conferem
'função, ROsália, Ribeiro Qtern. Eaéri truções números 20-68
i cA o
1Q-73;
-71' resolVe •
497i0,,.
1973
1\141.1ÇQ
.:
suo niVal I0.13, ;Matricida .iiiinierw
.
.
pesigriar King de Erei- 1:047.565 'da fançáõ, de Assistente, solve:
Designar Isnidel pereira dos Saw.
O Presidente cio Instituto do Pre- tat Nogueira da Gania, Agtregado
Tabela de Representação de Ga- tos,
Dscutusárso nls1 d A Matei, -;
Wd eneiai e 49iátênol.a, dos Servicloes 6,2'; Ipabge:ina n.o 1.910.910, para 'da
bálete, com t gratificação
1:10 Eston. ,i.sa,nclo da atribuição que •eXercer;
,cola
n° 2.124,-.669; pára Substituir à
a Unção gratificada, simi:jolo CrS VGA , witdoentos é noventa o.
cia Seção Dosai de Arrecadaçad;
lhe , Confere oartigo 11, de Decreto- 1.2; de Subchefe
de Gabinete (GB).. .trks:
MCIISS-15.
141(62:oet,
Siiribole; 4F, desta Superin,.
-lei 2805,,- de 12 de :dezembro de da Presidência -(-P):; do -Quadro de; Aretio CarItOr0 .(te
tendência, nos seus impedimentes
19Áfi;
i.Pesstial ; do IPASE..
n te.
eventuais.'
•
;
; Qwsciro de Pessoa) o IPASE,

a

n

'

EDERA1 1 VA DO
;EMENDA N.
LGADA EM 17 De OUTUBRO DE 1449
Cø'

Alfaibético-Rerniasive

InVULGAÇÃO • N . I Ao
Prewri "Ça4. 3i50.
Vin4P-A
lkk Oieàfiukbara

"NOW 'Ni

Av-.. 20:ehiptst; Alvos,

•,,Aooitoi, Is 1,:iii0Ortó
j1/44yeadl .

lii .Pej‘Cio,

.1)&:~eate..~.— :Silo 311

.a,ero;Wea ,a 0000 , Mó. Serviao
go) Rtrogia
.1.4e :do

011

:Rseae011e

Terep."'"fènÉá 2i

DIARO OFICIAL (Sega

Parte.

11):

Març o

de 1913

!
;,zeinbro
,de 1971 -e eafisicletando Os ter213,0S da RO n7 1.7a72, resolve:REPAtoncigs
:As -estraturds das Delega,diat da;
P.UR.M.crÀ$,
:Prestação não, exceda .a 30% clã rei,da -art. 30 da Letais 1,380, -de 2-1-do agosto 1° 1,
e- 20 Regiões, no- que Concerne dos
O I.jgliatimile4ità. de Imprensa
alanuliar comprovada, até o; maamie de de 1960, Lendo em- vista. o -disposta no , ..orgaos
ligaçlas á -Receita e do- ntruiliclO
20 ,anos-.
:SCaleami avisa ;ás. 'ttepartiçaes
aut. pare-grato, 17 , -da 0,, 762, se Garantia.
do Tempo 'de Serviço,
:
Nicas ena geral. que 4ever,10, :provia:
-=-• A redução doa juroO
tara; de 14 cie dezembro- de 1974, resolve:
passam: a ter a se gtiirite aomPo› „AO:
denja a ,relarma das assleaturaenitra Os inutnárics -de :financia1.
Figa aprovado ; ,o, Orçamento de n Divisão Regional' de Receitd •
; dias. lliagãos oficiais até- o dia ali dé
mentos ao -S13,PIE 'de atairde eena a RD Caiaa do 101-OH.1)ara penocla
, de. 1 de Ser:Viça de Receita; --,- FGTS.
52-11;
.
abril a íini cte e,vitar o cancçiemeato
fevereiro de 1-973 a. 31 -cia janeiro de . 'Serviço- de Receita de 17inanciameav
remessa -a :partir daquele data.
.0). para -es Mutuários dos -preditos , 1074, na forma : cios' anexos da presen- to e Cédulas laipoteetirlds:
correspondentes
Coordenação Regional , -do 17-G'F$
as cedulas
te Resolueào,. publicados no Boletim de
.rdiateo dc assinatura :nove, ou: -rias
. adquirialaa
. .
ç :SIie:iço de 1,71Scalização das Érnprea
do, 13NR, por '<aça. ttlt Serviço de Banco..
dc -rdnevação, ..scrá peito .eontra
asa
,
141)01
,=
11,
ou
de
-decisões
subsequentea
2. A presente 'Resolução entra,:cre
apa'aseataçáo , do ,empeotio •da despe-,
:da 'Diretopia relaeionadas com a ven vigor a is de fevereiro -de 1973, reco-, Serviço - cie Acoinpanhainen to fciti
wesimetikra,
da de Créditos de forma seinelliarna gerido asa disposições era conteario.
2. As gratifieações,attibuldas ags „
a da RD ;61-71, de-açorda coro a taa A renevatão do contrató de porte
Rio de Janeiro, 14 -de. ;fevezeiro de novos órgãos -são as caiadas pela:R(34T
:
nela
aneaa e RD 58-71.
aflireO, deverá: net solicitada, ,cola.en1973, - Rubens y-dz :da Coita, Presi- cle, 7312 de 28 de aunne de. 1912.. -• A 'redução dos lurei • que
leteclCucia. de ;trinta dias do veneiá, Picam extintos-nas itSelegaclaa -da
tratam ' os itens é Subirei-is -antertarea, dente.
mento, ..a: r.) e. legacia Regiodel da
1° e 2° Regiões; os ;Serviços. Regional.%
-não se aplica- aos em-préstimos tnie ia
LripLes f3raSlIelra de (lorrelos
g
d
a
i
ont
alec;deoitac:is
va ia.. 51h50
aa respectivas -Se a
RISSOLLN140
1t73
N°
1043
-tenham, anteriormente, se-beneficiaria
Ilelénrefes, esu Brasília.
ções e -as Seções -da Coordenação, --Re '.
, desta vantagem,.
A, Diretoria- de Banco- Nacional
. 0.3 -, Nos casos excepcionais, çaim- Rabitaçaio, em reunião realizadas
A presente- Resolução . entrá ein .
pruyaaos a satisfação do SNI-1, em- Que fevereiro , ale 19-13; ;usando, -das arraial- veig4'.
noure,nesta data -revogando ao disPosiBANCO.
preslaçao, calculada aos juros ia
eões -queMe silo _conferidas -pelo- arti- ções em coritrário„ '
NADIDRIAt DA -RAMUDA°
vistos no subitem 3.1 e -prazo de. 25 go, 30- ria lei4.380, -de 21 de mosto
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de
anos contado cie renegociaçao, eaceder de 11-5-1 e o disposto no artigo a" pará,- 1973.. -- Rubens Vos da Cosia, Presi,
,,Esotoç-Ao DÁ-DmÉTQRIA
a .30% -da Renda Vomitar,
ad- grafo 10 da Lei- n° 5,162, do 14 ''cle
115 7,43
mitidas a 'adoção-da Tabela Price para
. A Diretoria ala Banco NaTonal
emalai da nova prestação e a esiapu. „EWA-toa:do, em ;reunião realizada a 8(3 lação
denova •raa0 que respeite ,o
;de .janefro; ;cle 1913, usando- das atri- mite de
30% -da renda laminar.
buições; :que nie :s,ão .eoniCaidas apela
4, ,As- alterações -determinadas .ou
:art. 30 da tai n 4;380, de, 21 de a;gOe-•
•
to- de 1864,.e tendo ,,em vista ;O cuspas- autorizadas por esta Rosalina(); nfic
;MINISTÉRIO' DA FAZENDA
tono art. Ika parágrafo 17 da-Del nu- impliearao em modificaçaa; das ,:erah,
çoes;;esiiabelec idas- pela RD 13-1- /. 1 para
mero 5.762, Ide 14 de :clezeinbro de 4011, os
financiai:tentos dolaNal ás 13bláN- CAMA 'ECONVIIDA- •FEDERAL ó dia. 5 de Mano de 19733 Publicada -110
:resolve: •
des -0, SBPD, ,dcoortentes ale venda -de
Didrio
T../illãO 11.9' 56 '-,•
la
As
,entidades
-do
.Sistema
4rasiCédulas
-rlipotecaries, salvo qUanto
dia
22.3:.73
Parte 1:1
-Seção T,
leira ' de-Poupança
BnipréStimo deve, -carência ,de
Filial, -de Brasília
eine
trata
a
:allpea
,
-do
foi transferida paga õ dia 12.3.13 -dá
rão, até n d4a:3(ade abail -de 1973, .pro. Item -da -RD . -6171, qUe fica aatettip:.
A Caixa Bconômica _Federal -15-lesnia-5 4°r:as'
a -coar A aedueáta -para os iveis lixa--80.6.73, inclusive ,Para os ,ora- liai de Brasília, torna público e da ,: D:raallia„23
de Março de 1973..
405-no. inciso Ia, cio Item 1, la :RA de catos vendidos
aPós 30- de junho -de clancia aos interessadas que tt Tania- Lde Lynee, :de
Araujo,, Zresidente:
O de ,Mniubial de 1911, do • baga efetiva
•
de de Preças n.7 2-18 -marcada para' (NI7 1.911 :B
-de jnroa, vigente na ;data da Meai
26.3:.73
-C14 121)0
5,
Para
eleita
de
',d0/1(.;'.4S(10 doS 'Ia. •
Resolução, ales contrat •a de fina:nela„
Mente- a mutue-rios finais,que estando neticiet previstos -nas RiDs 53-71 e .C1
de 1971, as :operações realizadas de
em dia ;com sena pOgainentos:
MI,NIS'fÉRIO DOS ''.rkANSPORT,CS:
com- as re gras eálarbeieuicaa
t4), não tenha/na-tendido' aos editais -acordo
•
Resolução, deverão -ser cor pra
de convocação para reformulação, nas nesta.
vedas ao faiN4Y1- -na forma 'estabeiecida , l)f. PA n Afi•ENte NACIONAL [1E-. :ES TRAD AS DE .RODAG
bases erittica oferecidas-;
EM
na, N.) 70-71, disp ensancio-se, hosaeo,
); 'rendo ;cari:Mareado, não tent ani
de redução- antomatica de avos, a
, Dpietoria de Pes s oal
reformularia, .salViainativo cie exaeiição eos
as -;satura cio Mutuária. no 'Resumo de
ou, pedido- de redorripraa
: Rcionnulação .de Divida EDanali Dr, Pe./DSA N. 773
cl Mio- -tenham réeusade 011- -dee reRef: çono ursa la4.9 -01-13 , enseni,aexpresSairienté -é Doa' eserita, ."6. Competira a ;SA17 supervisionar a:
.a lilligenheiroS;
aplicaçâOdesta ResoluçãO.
essa redação:de uri-s.
O
Diretoa
de
Pesacm,1
;do
Departamento
Nacional de listra-das- dê
7.
A
presente
Resaliação
entra
em
= A rediição será retroativa a
no viso de suas aaribuiebea legais e de ecoado com ,0 item 5.4ROdo
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