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.GEéARTANIENTO
NAGIONAL, DE PORTOS E VIAk
NAVEGÁVEIS: No 1020 -- Dela,aar competência ao Regimento cio DNER, .aprovado, pela
p oin.un. al° á2.,, DE: 28 na

INISTrÉtR10
009 TRANSPORTE

PORTARIAS DE 28; .DE: MARÇO
DE 1973,
•
O Diretar, Oetal dó Departamento Chefe da Residência, 11-7-1, :sediada,
Decreto 0° 68.423, de 25 de março de;
Nacional de Estradas de Rodagem,.
MARÇO DE 1972
usando- dae:;ataibiiiçõee Oile lhe e0r1-- m Campos -- :r.a„ para autorizar 1971, resolve:
fere o artigo :81. atem :(8) xEn do Re.a empenhoS, pagamentos e movimentar
O Diretor -Geral de .Departainenta
N° 1.928 -- Designar o Engenheiro N'aclonal de Portos ,e; Vias Navega
glynatito do DNER aprovada pelo Deaf contas bancarias, tudo de conformiarde n,° 66.423': de 25 de intuo ala dade 00p a$ instriações conticla,,s
Moyzes Himelstein, -matricula numero : vaia, no ,uso das atribuições que lhe
1071, resolvei
r aferida C calar
1.166,184, para responder pelo expe- são conieridas pele artigo 11, ã 8°,
N° 935 --- Demitir por abandono N0
diente do Servio Tranaporte de Pua-, item 7, do 'Regimento :apravado, , pela
Delçgar
competência
ao
do :pargo, do acordo com o disposto
sageiros e Cargas no impedimento alc Decreto s: 98.324, de 2 ate maio do
nos ,artigoa- tior, incisa y,. e 207, Incisa Chefe da Residência, R-7-2, sediada sen Titular ou: Silbatituto eventual; 1966, :publicado no biclrio -Oficial. da •
em
Teresõpolis
Há.,
para
autorizar
•-tt da Ige1 número 1,711, do 28de ou'Unia.o de 27 subsequente, resolvei
tubro do 1952, a servidor Diddberto- empenhos, pagamentos e inoVimentar seri Prejuízo de suas. fuhções,
Designar Milton Ivrirancia,
• •Salalafie- jaPlaSsfi, Matricidailúrixera,contas :bancárias, tudo de centeal:ui- Merino :Pretas Peixoto..
de Administração Ala-201,11. A, movi- .
1472. 767, 'e."01.04tel; 40 •TeP021'gia,; dada com as- instruções :contidas na
rfiv.el;
o:Quadre. •de ressoa désÉt . i,orfiu circular.
me.ntado do Ministério: dos, 'Trartspora
-autanatia, lotado: na 9.0 Diatrito
.tes, park axerOr a função :gratifica, deVlaria Federal, elevando o constante' iNV 1022 --a Delegar : competência ,ao
da, símbolo 3-P, de Chefe da Seção
10,° Distrito Rodoviário
da presente portaria, ser considerado Chefe da Residência, Ist,7,3, .fiediada:
do Material (DA-iailVi), da DiVisão -de
efetivo a partir de 1-8-71,
•Éecloral
era Rio Bonito - RJ„ para autorizar,
Administração da 7° Diretoria 'Roo-,
N.° 938 a- Noinea,ti a servidora
tal deste, Departamento.
empenhos, pagamentos e movi/nenPORTARIAS DE 8 DE MARÇO
d'iha((leata, inatrioula
contas bancarias, tudo de: cola,
DE
1973
peatencente ao 'Quadro -de Pessoal tai
desta autarquia, Para exercer,. O carga formiciade Zo rn as Mstruções 00i1U -danrefi:Ccul,.
O Chefe cio 10° Distrito: Rodoviário.
ein :comissão; :sinibolo 8 =C• de Assessor;
•Federal, usando da atribuição que lhe
de,RelaOas. Públicaa, do 16,0 Distrito, al° 7023 -- Delegar. competência
DEPARTMENT° AlACIONAL.
Rotioviárie Federal, na forma da dita, Claofçda Residéncia, R-7,4, sediada confere o item VII:I: do artigo 116 :dc
ESTRADA.S DE . PERN posta no itent 111, do artigo 12, n. em Três Ricas -- RJ, para autorizar Regimento do D.N.E.R„ aprOvatio'
Eel na 1,711, de 28 de outubro de 1952.: empenhos, pagamentos e movimentar pelo, Decreto n° 68,423,-de 26 de Mar-:
,
plisett lze'sénde:.
p oRT.o.I4 Np lis, DE: ao, D4.
contas bancárias, tudo de .conformi- , ço de 1071, resolve:
MAR,ÇQ DE 1973 .
dado com as instruções contidas na
Retificação,
N'
10.030 - Designar e servidor
referida .Circular,
O
Diretor-.Geral
do Dopai:ta:mente Artur
Selma
Cabral,
matricula
rramato
Na Dictri9 Oficig i do 7 de março da
:1073;oa, :página 754, entre as porta,N° 7,024 -.Delegar competência 110 .028,018„ pertencente ao Quadro de Nacional de Estradas cie Para, te,/
- rias números 6,045 e
Chefe da. Residência, R-7-0, sediada Pessoal -- Parte Permanente :desta, salvei
cru Seropedica paia autorizar Autarquia, para exorem' a função :gra.
Onde se la:
Autorizar a. abertura ao trafega, em
•empenhos, pagamentos e movimentar tificada símbolo 10-F, -do AdMinistira"5 0a8:,,
caratea definitivo, da Variante do
.eantas baficaTIM tudo de c onforraida- dpr
:de
Trecho
na
311
I2991RS:,, trecho .acessó ao. Porto de ItgdluI da la
de cora as instruções :contidas na re- Uauá Alta ao entronea,mento
da ....-erlda Circular,
--- Maranhão-Plaiii, cio Sistema.
"6.948-a,,
BR1-3771RS. sob a j urisdição dá resi- são
Regional .Nonlestes, da Rede Ferravla4
Na Mario ,Oficiál de,
te março. DM 7,025 - Delegar compatência ao dência 19:3 com sedo na cidade de ria
Federal S. A. - Horácio 1WII,(4110
de-1973, na pagina aiyia
Chefe da Residência, 11-7-5„ sediada Cruz Alta - RS,
Mira ,
Onde se•tó
em Santa Cruz da Serra - RJ„ para.
autorizar empenhos, pagamentos e NO 10,039 -- Designar o servidor
"4,013",
.
movimentar contas bancárias,_ tudo de Oalone Moreira da Silva, matrícula:
Pi llião te PlanejàmentO
conformidade com as instruçõe
s oco- a° 2.951..85'5, pertencente ao Quadra
tidas na referida Circular,
de Pessoal - Parte Especial- desta'
PORTARIAS
DE 26 DE MARÇO
7.016 - Delegar corapesênalaao Autarquia, para exercer a função gra,'
DE 19.73
tificada
símbolo
10-F,
de
Administranele
da
Residência,
11-7-1,
-sediada
r? Distrito Rodoviárlo,
Rezende - Ra, para autorizai, dor do Trecho na Rodovia
O Diretor dá Divisão do Planeja,.
Federai
empenhos, pagainentos e movimentaa BR458jItS, trecho Crua Alta-Julio de Mento
do Departamento Nacional de
cotriaS bancárias, tudo de conformi- °astilhas, jurisdição da residência,,,
PORTARIAS DE 28 DE MARCO
dade com as instruções contidas nti. 10,3 com sede na cidade de:Orna-Alta Estradas, • Ao Ferro, resolve:
DE: 1073
referida Circular.
No: 1 -- Dispensar Maria do Carmo
--- RS.
PernandesSesaa, Oficial de AsimintaO Chefe do 7' Distrito Rodoviário.
Federal usando da àbribulçao que lhe, N° 7.47 -- Delegar competência ao
NO 10.040 -- Designar o cor vf dor tração AP,201.12-A, do Quadro aaSte:
confere o itera 1:1, das insttaições ane Chefe do Escritõrio de Fiscalizaçao, Afonso Padre tia Costa Wavarea, ma- Departamento,, da cargo cIa ;substituta
E,F.-74,
sediado
em.
Vassouras
eventual da 5à0rÓtiãria do , Diretor da
xa a Circular
DO 15-12, resolvei
RJ, - para autorizar empenhos, paga- tricula re 2.021 481, pertencente ao mesma. Divlsão.
Parte gspecWI
791-a
Delega,r bemp etêhela ao' nantas o Movimentar contas Mn, Quadro de Pessoal
W.2 - Designar a Tugida:raia 40aChefe de EsCritórie de Fiscalização,' ca,riaS, tilde de conformidade tona desta Autarquia, para :exercer a fun501.14S„ kneip Sena,. da Quiat
agr..a..2; sediada ata Angra cias Reis a s instruções aonticlas na referida ção gratificada' símbolo 19-P de Ati- tiro
D.epa-rtarnento, para substi,nd., para autorizar et/man:hos, lha- °trotar.
ministrader de Trecho ha rodovia, ., tuir deste
Secrotiltia de Diretor dm-mesa
gainentos O movimentar conta, ban1111. 1331R15. trecho- Passo Funda-Ese- inc
Divisão
durante suaa faltas -ou
rlaa¡ tildo de Conformidade cota 'as
O Chefe do 7° Distrito Rodoviário chini, sob a jurisdição da residência
eventuais ;
Piam:cisco'
instruções contidas ria referida, Cir- Federal, usando da, ataibulção que lhe 10.3 dom sede na cidade de Cruz Alta itripechinentaS
knusz, Diretor da Divisão. de -plane..
:Mar,
confere. o item VIII, do: artigo 110 da.
118,
Celso Guimaraeá Pantoja,

Dum OF/CtAt Seção 1,Parta H)

1022Segund'a-feira 9

-

13- G expea14W4 01Y reparreimis
prima" destinado à v21,17t•lact.94ô;
-Sorri Mtebirio /ta Sqs,f4o
eugNee até as 17 ho'rue, Çegen0

tne do público p. ela Se9do de Re,
..dagdo= serd. de 12 as 16 horas.
.0's originais .para publicação i:
auterstfoades, dev'eci o
80g - gariMgrafttrios . 0m:eia:mote, -Bre i,
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Abril de 1973

eilhoolee

--pau: postal, CM favor rIo

:l'emottre06 :(gã B eP arimnania 06 .14"

'Prensa Ractonari.. Quanto ao. contrase,'
-to: de pen!te agre°, CM; favor da De;
• --9.00.. a nefiNnal
Emprêsa, Brasi#,
leira de Cem' Mem e Teldgrafes em
•
"frO No caso da perta mirto p4r9
4peatieladê mdb servida por ,eSse MIM
. .gq,sp.,0sie
t, transpen'te, a Delegada Re gional'

DEP AR T MEN T r3E• 4M19 RENJ$ A .NACIONAL
mrittvren.apsam:
AL B ER TO te OF:41' . r, o ,P anEi R A

mit pape/ --acetinado a g

ciAr4m-,K PA 61,5 5.,X0 og
wiesp-~icialo, Ince-linde) 22;e3.8 6,67t - chaÈerá lipf aigrzvçso en mIAM..,roA.V.jte.gp
itrt4ivforêssa ArasigiZ irsogeororlelgosa :
iithefiseig,„
, sei» .011benclas 0.2/, rOMI.Vg o. j..ea 'da". ALME;IOA CARNÉIRO
'ttl.,. ()MANO G UI NiAlkAtg$
.es
asia
er"itkièrne,..OmPreensão
,:
00
;éontfflieNr o encaminhamento :ao des.
Oen ,e~aiai (Mande, ventei-Verem to...-;
,tinatdito por outras Vias, indenenderk,
QP. 4" 4 O Off let:AL
: lamente elo teengseimo stO prsgo.
Seree,
eópitts. 'f01 0,?2,0
È-ÉSçÁo
ll 4 Delegaste Regional ga Riu-.
ofidir.n.t. à
Itérk,
flicaNte/,, ai
;Watt,
'p-rêsq Brasileira :de 0.eirretos e 'Vele•103.1f. •
a0licaa6e de. , ylaa de eitednietteatio dasceato Oxida
Csc dasii ed.)
!"tieri(it l°8
o itef2";ealBurs/sigia:osresseel
its'vap'is,:eoos,.. et
,.0,W originais eneartitchicides 4
.itepicese,na. ailainaS da , Deiàageraiinto de Miarei/si Nociatiat
- caso de elevação de tarifas ventar• 1ubl400 'não serão ,reatibuidee
¡ Mais adreas, mediante .avfso-prévie
.peirtek:.
: 'mos :assinantes.
liãttgIL 4.4
44. •eolaniciobes pertinente:e . it
8) :0 Prazoi da assinatura pointnertis
buida, nes cq,S0S de
derão ser semestral- .au anual e se
,aMisedi), sergo- eineaminliadas,
.inieiarda
SentPi,é no ,printeiro , dia .i2,ta
',eat eisorïo, .
Seode .itei Redação, ate.
AisSmATU RR E .
do mds sUbseqiiente. O- pedido de
• cetdc,
littbsegilaibte
'perto .aére.o, pOdera sor . mensal,: --se,
RID0111 111.Q.62.1 I Pmericin.hase
PUÉCIó1VAIII0i
Mostrei! era anucti. G ,praári: daS
E Ais-aesinaturas sevai? tomadas, Semestre
Semestre &lb,*
!e'f • ir *Av.. C7 r
:1k50: mearas pare a Exterior , 0 sinnente
amied e não haverá transporte por
.0 transporte ' por -Pia
Cr$ 10000; 4 . 720.
q.11.a•
„ • • • •.• •,•••• 4.'6. C r$ tibMis vld rterea,
iêrm ,goi4 centrittado sapal:et:amen-se doa
.004 o I.540#izoiti da OtnlirMa BraEstertor
Amei•10
la) A reitoliaode :deverei:0r
. .
,Çeirrelos e roteara-tos em
sileira
teia ,eom; aieleced, cicia de sll' ' dias do.
,C4 126,96 Mie
fOri• :06;00 Vencimento
!ftrileftle, -Otos .pederet :se. encarregar &RO'
da assinatura e • do, perta
eticaniiiillitt O freiHrló
egree. Vencidos, serão ettspfinsos. tn
PORTE mtnÉe
•esStititura aoi;,..1* Neste caso,•
..
dependenteriente cio avne-présia.
iffmktird 00 , 03" ,e•
Além) ,.. Gre, 17;09 1 $emestrat ÇII) 10,00 1; Anual .i. Cr$ 204;00-» 1.I.), .PaÈa receberem ou sag -onere404 de aasMassra is is. Pagamento do
! tee :as edições- dós &OMS efieialss os
viaot :mfespositonte, -na formei d-o:
N-0111.EI60 AVULSO..
:;assinantes deverão solicitá-los no dto,
.
000
'd - asi
snatura' .. .
2. a or:efo do adviera- ainaào neutra ria ditirire: página de :iode .ia
.
„
:dl 4 raire
- sse de valères para egemplar.
12)} :Os pedidos,
de ussinatUreis de
motaaj
ute. . .drd aceilipanieeldo
!sartrittois devem: :ser ellij ultitideeidos.
1
-eleieiraeliMeritoS ~Suta ,à• sua
-. C.) -preço do exemplar atrascuio ser& .ameSeido de ,Or$ 001, ,se do ' Oen: comprovante da !SUO .8iXtbaQ40
40~0, wrd frUa :geri/imito Isar. ineetno ano, e :do (r$ 001 por ano se de anos anlieriores.
' funateened.

4
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:INSTITUTO NACI..0:N551..

.de 10% referente ai. gratifiçação adi•;Menai por ternpo .de 01.,v40 a,.itinQ faz
Ti.it. -- ProceSee. INCRA ri° 1.926,72
E REFORMA
. ';e Apenso n" 2.406-72.
.
AGRICULTURA.
' 4
.PORTARIAS- DR 27 bg mARço
39 478 - Aposentar, .per invalicleZ;
DE 103dê '26 de Seterixbro de 1974
.,..,. "adir
•; 'ção Adminiatratiè-,a
Divisáo' -Esta .. com.provontos, correspondentes .4,com,
fundamenta no artigo
.0. Presidente do Instituto Naciona 1
_ 16/39 (doznséis leiais e ei,4e, áveo III, combinado corri ó artigo 176,..itern
dual
Técnica
de
IlsInritu
Santo
cia
-CO
Via, item
de 'bi:ilonigagão e itb t. oong Agraria
ordenacteria FMgwdas de Leste Meri- .do vencimento do rearect1Vo cargo
,In, cia Lei liP 1.314r, de 26 de eittn.
INCRA,-no Uso Qat atribuições ,que Abe dional,
eresioe de -4 % refel entes , ã, ,g).• 4 4,, : to, .c c 195,.., Maiia Neuza,
da
parte
Permanente
do
Quano
cargo
-ceriferea alinea "n" ,cle, 'artigo 25, do dro ,de Pessoal do anosino Instituto , cação adicionaLpor ter,...,pe de áenivp: a de Atencienté, nivel 9; Ao Quadro
de
Regida-mento ,Geral,, aprovado peio .transforrnacia polo Decreto n9 59.532 , que faz jus;
.
Peesoal
Parte
Perinanente
de
ex,
Dearetan" 68. I53„ cié . de fevereiro de 16 de novembro de 1971.
, preeeasa 1-,i,,Içn.4. ,IÇ 3, 038 ..kí2,,. ;.INDA, •coroi preveritot- cerreaponden,
.
-.de 1971, reaelve: . i tes ao- vencimento do "respectivo .car-,
Tendo em suta O contido
.
N° 461 IXesignar Eduardo , de AI- P.,m ,DAsp n? 163;- de 28 de fevereiro
N° 475 --- Considerar aposentada*go; acreseiclos .cle 15% referentes á.
12104 Martina, ASsistente Bedel; Nivel de 1912, aprovaoa P elo &libar Presi - compuLsorlaniente, a partir .de 5 de , gratificage .adicional por tempo eia
novembro de 1932, de acorda com os- serviço a que faz jna. - ,proccarso
14,,Aeste Instituto para e•xemer ás fon- dente, da Republifea
,
gonfor
me 1,-R n9 , ar
ti gbs 101, item II, parágrafo lumeo- wCRA-CD ii° 4.174-12,
-çees de Bliecutor ci Projeto Integra- 11.611-72, publicado
Diário Oficiai . o. IO2,
item II, :da constituição :dá gte -,
do de Colonizag Bautu Adce, no. Es •de ló de março de 1912, reselve
Ki,, 4,7,8 __,_ ,consid erar :ainsedo„
nta
ti -.de ,Éilcy de laneixo.
pública, Federativa da Brasil de 1969,comp
,ulsorianiente;
Tendo em Vis:a o contido na
combinados com o artigo 176, item I,. lei aceno
de 1971, a partir , cle 4' de
349 466
Designar Plizoo, Nunes da
Aé
acordo
•¡,
Lei
n".
,
eM .idi
..d,M-DASP n9 163, ae, 28 de fevereiro
1,711,
de
20
,d.è
outubro Ao; artigo 102 '§i 2°, da `: Conatitnigo.
Técnico de Cooperativisnie,
da
- sie" 1972; 84n:ovaria peio Benhor Presi- 13..,c; servidor CLT deste Instituto; pa- 1952, Maria Herminia pinto,-..,1,1scritu.iRepublica 5,Federativa
.da
Brasil
de
dente da g epuolivri., Conferiria CR, 119 la, em, caráter excepcional e transito- varia, .nivel 10-13; do Quadra de Pes!'1808., combinada corri, o artigo 176
1.01142,, public.geio . Tio Tàiário
'-- Parte Peillarlente - deste , Iteni L da Lei n° 1..711, de. 28 -cio
rio, desempenhar os encargos Concer- '8Oal
Instituto com proventos
e erres Pen -H
de 10. ria Março da 1932, resolve:,nentes à função gratificada, símbolo :dentes
outubro. de 1952, Antonio Carlos de
:a •22/3- 0 (vinte e .
349- 462 D esignar .eaulo, Ribeiro de 8-F, de: Chefe da Sego de Desenvol- av90cle Vencimento,
doia
e ,trinta Azeredo Cantinho, no, cargo -de Pio.'
do
reePe
cti,Ve curador de :Categoria. de ,Quadra cie
Vá:econ.:Mos,. Técnico -de Cadastro 6. vimento Rural, da Diviso Estadual caro
,
acrescidos de
, 20% referentes
Tribucago, referência 14. faixa. "A", Técnica de 'Espírito Santo, da Coor- à g0'iUlficação
adicional por tempo de 1±:'N-éisjoÁl'il pg-7):I VISarl.q".enPtoei‘erilea014.4PstpèOnci
aegido pela çux -, serwacr ,deste • Pleti- denados-ia Regional . de Leste Meridio- Service,
doen'èjes.",
a
-que
faz
jus:
Processa
á
17./35 . (dezessete :trinta e cinco
nal, ida Parte " Perma'nerité elo Quadro INCRA n° 3.639-72.
tnta,. para, em caráter excepcional
ti= oti s. ioro,
os encargos de Pessoal do -mesma Instituto, trana-,
do vencimento do respectivo
N" 476 -- ReN r erter, de acordo- Com . àaviQ'gse)'.. acreseicie de 10% refer ,entes a
concernentes a fungo gratificada,: formada pela Decreto ri° 56.532, de 10
:Élinbolo,2,, F.,. de 'Chefe 'da 'Sego- cie • Tri- de novembro dó 1971, concedendo-lhe, o, artigo 68 da Lei no 1.711-52, Prari., ep;ratificaçáo adicional por tempo -do .
butcçto, cia bivisaci- tia Cadastre -e Tt¡.- como .gratifieaga provisória não
cisco António Maneiro júnior, aço aér \0.-0. a que.faz 1500 5W
but0," cia COorcimi q.doria.Regienal 40: corporável ao salário; a retribui:go stieliol gtarcalo4 nnoi.v?i r7g.,0 É1.-T11e Aegoaredv,eeeley 2e?-iate, IN
NC.R4:2- G_B a /011°1 :ed.1er 07
.f., i2s1.3,elis a Ru mi
Eestá Meridicionai„ dá Parte Pernia- - aprovada para o desempenho :desses:
>lente .•do Quadro- cie pessoal Ao mesmo encargos noa termos cia citada SIM- de nomeação, por acesso, de Tida Ma .
chada. -- Doc. INCR-A 2..359-72. basto ,Tos Fernandes 'de Melo, finge'Instituto transtorniticia pele Decinto DASP nd 163-74
i.I.,heiro. Agrônomo
,. servidor
. CLT, -etã,i9 66.592„ de 16 de . novembro de 1971,
2, Conceder ao -referido .servidor ubá lneNrIP,teg ...._. pos ema r, com p ulsoria _ ; te -. ristitu to, do cleSemperibe
los ca.
.e.,oneeciendo,lhe, corna Loati0eag'aa, ajuda de custo cerreSpOnclente a 2
1 9' .de mato ci.o ; :cargos 0.?.on.cernerites. à função gratiflá
pai
li
,d,
:pro.Visórle) - não ineerporavel ao , sadá- (Clejt): meses. de -talarfo
•
1972,
,degeordo
com
o
artigo:
102,
de
»;i '-.0-a-'!"'
2., dá .p.en.e titatie
rio, a .retribilige,aprovacia para. O de34-'''
'çh-efe
eiacia
desfrilb°1°
: Desenvolvimento:
Rnral,
. Sem .da Republica pe„.
sempenho tioaaeS: ienpaiàS tOs . Urines, - N9 474 .- : Considerar aposentado, .cierativa dá Brasil
de 1969 ,, cerribinit; fYi "5<)-111 "ad"a4
compulsoriamente,
a
partir
de
citada EM p.g'sàF n9 163.32.
,-e."IiP.a; dedoAlu'oãs
Tjá COM , ci artigo 176, item' L da Lei, da' Coordenadoria'''é
- 2L1972, de ocordõ tom os
'
Regional
Nevartigos 191: á-. ). . 7,11, de 28 do outn ord .de 1952,, deste, do. mesino„Iristitnto-, -‘.=, Cf-lei-ó2..N.'Elezer cessar 06 efeitos da Por
04,071; 'de 18,&72, publicada no, item II e 1025 -itein. R, do .,Cotustitid.,, : Jose Muco bilnha, no cargo de Aseis
04 da Repriblica do Brasil .de 1969,
,-' °1
' si 73'73'
1,!:119' 7542:
.;
!
de Admittrage, .níver. 1.:4-,,4,': N"03483
conibmadoc Ona, .0- .arbgc 1.76; item :tente
- Nomear btunbertá dos
da p arte Perinariente 'do ,
140 464
,Desçggar Ce.bestiiity
Quadro
da
Fernandea
dê Mele, Bligeribeiro, Agre:
dá
Lei
9
1.711
de:28.
16.52.
DeUsdeclith
Butert, Porteiro, ,Vvel. 11-0, deste Ainerini-Cesta, no cargo de Agente •.$0- 'Passeai dá extinto INDA, cern pre- .; . nenno, regida
péla " C_14,P, deste Instik.
jnstitiite, para 0Xi31.001' ft i.uão.cy graventes - corr esPenclenteS a 14/35 (tpia- :Goto para éxercer
e Cargo pria`Coose
Ciai, niVel 1:0,A, do Quadro -(le Peosoal torze tunija_
tifioada,„Siinbek) 34, de Chefe dg Se- -e elmo avos) da venci-- :eao; símbolo ,e .e, de '2N:ss'istente
Parto, permanente - do •ejt-INDA, mente,
- ,da, Ili,
cla respectivo cargo, acrescidos."visão Estadual Técnica de Alagoas, da -C-OLOWZAÇÂO

•

•

MtNISTE RIO DA
.

SegUrida-fefra.

9

DÂlb OFRUAL (34U;•ào

Parte fly

Abra de t973

mrznnn.
-

• CoOrcienadoria Regional do Nordeste, inato beneficiada e cancelada expor-- cio Regiall ftntr) aprovado peio Decreto prevista no Decreto n° 58.083, de 23
de março de 1966.
da . Parle permanente do -Quadro de táteis ao mercado Uruguaio, corres - n.° 62.018, de 29-12-67, resolve:
Pessoal do mos= Instituto, transfor-; pendentes ao quarto trimestre do . Arto N." 3,328. Art, 1. 0 E' fixado em
superintRndente da Superinten,
macio pelo Decreto n° 99.532, de 10 Ervateiro
Clr$ 0;50 (cinqüenta centavos); por dência do Desenvolvimento da .Pesca;
Oficio° Art. 2. 0 Para efeito de distribui- quilo,
de novembro, „de 1971.
SUDEPE, no uso de suas atribuio Pr'SÇO mínimo a ser pago pe. 0R-03, n° "73-73.
ção dos saldos de que trata . o Artigo los industriais aos produtores de uva," cães legais e tendo em vista o dis:4
N. 05:— Nomear José (lodo s Pal- anterior serão aplicados os índices de mate •cancheada, no Estado do Rio 12,-.eto no art. 12, do Decreto-lei ná-'
rfia, Orientados' cio -Comunidade, regi- pgrricipr,Ção wevistos na Portaria Grande do Sul, safra cio 1973, coada mero 200; dc 25 de fevereiro de 1967:1
do 'pela , OLT, deste I nstituto, 1?a" n."
.1- 064
de 19-9-72, com EIS em peneira de 4,50mm, com ate 25% resolve:
exercer- o cargo eia comissão, Sim- alterações propostas
de pausinhos.
N' 138 — Delegar competência 'a;
; bolo 3 , 0, de Chefe de; 1)i;kr.ls''-4Q
em reunião de 10-10-71) 824ae °qEW
uelfol;r1rg
im Art, 2.° Esta Portaria :entra .em João Alberto Teixeira Mota, Substi,k
• ca. da ,Coordenaeloria Regional de São objeto da . Portaria n." 2.112-DEld,
e
lisvigor
nesta
data,
revogadas
as'
.
Luto
. do Delegado da SUDEPE, no tis,
Paulo ria Parte Permanente do Qttaposloiks em contrário. — ./edo
lado do Maranhão, para, obedecida a;
dro -,ele Pessoal desta Autarquia,
1Voiwco
-Presidente.
Art.
3."
Esta,
Portarii
entra
em
legislação especifica e nos termos elaS
transformado , pelo Decreto ri" 60.532, vigor nesta data, ri, ioga las as dispoinforinações e pareóeres constantes dr*
. - eia 10 de .novembro ele 1971.,
processo 5.3438-701 assinar o contrato .
2. PaZer cessar os .efeitos da Porta, Sições em contrário.,
AsáGseria Técnica
de locação do intovel situado na, ru.sk
ria ri° 2...658; ele 13. de dezembro lie O Presidente do Instituto I.,"vosileiPORTARIA N. 9 3.331-PA, DE 27
Treze de Maio n, 503, 2" -andar, na'
1 072, publicada no
'i° ' 9942 "
:to de Pesenvolvinlento Florestal, no
• DE MARÇO PE 1973'
na
cidade de São Luiz, pertencente rg
1\1° 481, L. Nomear Mauricio Akcel- uso das atribuiCee.s que l he são 'onfe"
O As:.e.sor Técnico e de oordena- Raimundo Nina Rodrigues Júnior
tuci
Ag r ône ino, para ridas no Inciso II, do artigo 23 cio Re- , ção
do instituto Brasileiro de De- para riso da referida Delegacia.
exercer .o . cargo :em ... comissão, símbolo gimento aprovadó pelo Decreto .int- iienvolvimento
•
• Florestal, no uso das João Cláudio Dantas Campos, Superui.,
4-0, de Assistente .da Coorde,nadorla Mero 62.918, cie 20-12 .97, resolve:
atribialeões que lhe foram .delegadas tendente,
-Regional do Rio Grande do . E111, ria_
pela
Portaria
n.9,
2 , ..27374).4, de '24 de
— dAer torgos
:Nedo 311.i 3h2,13itn0
Pai te Permanente do Quadro de Pes-w
0,50 (cinriciente lonehe ded 1973, -resolve: m pe-"
., transformado
• soai deste Institutoa
•
Secretaria de Administrado
•n° cie 19 de novem- centaues) para a -quilo ele erva-rnale
. lo Decreto
• .Oro
Designar a Entriturárá
de 1041, ,..._ °nolo . 'INCRA 012„ cancheada, tipo MB 1, a, ser pago co .Zeila
PORTARIAS DE 29 DE MARÇO
.
d
a.
Fonseca
eMaria
e
Fra.nça
produtor
or de mate. o Estado deMato Silva., para substituir a Einarregoda.
(.11):'11° 457-72.
DE 1973,
Designar Plerreiva de -3e- 'Grosso,
M° 439
da: Tarl1la de ; AdMinistra4,o tD4PO.
Secretário,
de Administração. da
Parágrafo
único.
O'
preço
elo
mate
;
_ Auxiliar de
,AraujO .,5,
~bolo 7-2', Alta Adelaide Ta-. , Supenntendencia dio.. DeSenvolvimehto
Os Vergara de:padrNo
.
da profei, a que se refere este artigo entende-se, 2/A),
vares Leite Guimarães, nos 1e05
da
Pesca
—
,
SIIDEPE
no uso da
turn. Municipal . de' Pelotas — RS, à -- posto ha Cooperativa de Ponta pedimento:g legais, eventuais oa tern- competência que lhe foi —
delegada peia
..dispoSição deste Instituto; para exer- Por5.
porárlos, na conformidade' de vescri- Portaria 11. 9 92, alínea
de 27.2.
to nos artigos 72 .0 73, da Lel Mune-, do Superintendente da SIIPEP; re",
ger a fuh ç ãO igratiacada, $51tbolb
DEM PE 23 nn
;PORTARIAS
,de 'Chefe da •Seção Assistencial da'
ro. 1.711-52, — Eugênio .J.O.sá_ Andrade solve:
11TA11co
DE
i073
.Serviço ,de Pessoal da Oporclenneloria
do Atimida e Silva.
14. 9 125 — Nos termos do artigo .6.'r;
Regional do Rio C. i. rande do _Sul, da O prestdento do In til
do Decreto-lei si.S 221, , de 26.2.07,
Perle Permanente do Quadro dá Pes-' , de . Deserivolviniento Plorestat, use:
combinado
com os artigos 13 e 20.
deste
Instituto,
transformada
das
atribuições
que
lhe
sãoconferidas
SIIRE R INTEND,RICIA
4Pal
pêlo Decreto n° 99:532, da 10' de r io- lio Inciso II, do artigo 23 da Realmente
da Portaria ri.9 In; de 10.1,69;. uucin.
DO
DESENVOLVIMENT0
Oficia INOE,A-OR aProVaelo pelo Decreto .n.° 62 '.018
v.eiribro de 197I.
.ce,eler inscrição a .embarcação Pes,
queira "Cisne- Branco' .de propriedad&
•(1.1)' n" 846 72
DA P. F SCA
•Tbs6 Plraneleeo de 29.12.67, resolve
Mouro eavalcanit, presidente,
. Coinpanhia ele Pesca E:rause, -esta0 E' fixada o. PORTARIAS DE 20 DE MARCO da
—
Art.
1.
belecida a rua Laguna n° 28, Pejai.,
. PORTARIA DE 28 . DE MARCO • período de 1.° de ,étbril à 31 de :putubro
DE 1973
Estado . de Santa Catarina o,. 'conSam15..R• 1973'
• pua R colheita, da erva-Mate, safra p Superintendente da Superinten- efilentemente, autorização pare o :expr.',
O ,Presiderite. , da Instituto Nacional dó 1973, no atado, do Rio Grande do dência elo Desenvolvimento da Pesca Cicia de suas atividades .Pesquelraa,
.d e 0olonizMft,o , e. Referiria, Agraria — Sul,
sem efeito a Portaria ,.
-- usando da atribuiçãO tornando
flg CÃnoúso das ati; iptdO es 40 Art. 2." Esta Portada entra em queSUDEPE
340, de 11 de junho de 1910 ccii.,
lhe confere o artigo 4° da Lei mera
lhe confere a alínea ",n" .d1r) artigo 25, vigor nesta data, revogadas as dispo- Delegada
vir
tuda.cia,
Totidaing,
, d.o . :proprietário. .
To, ele 11 de outubro
- .ão, Regidamento, Geral aj»ovaclo pelo does era contierio.
Proc. Sudepe -n."
Decreto .,n° , 69.158, de 1 de fevereiro
1962, resolve:
,de 1971, e tenda ora vista o eoráído P Presidente da Instituto Braálleire
Ni° 133 — Conceder dispensa a( ; 14.. 9 126 — Nps termos do artigo (1!t
ria EM DASP 'n9 ma-, de 28 :de leve- :cie- Desenvolvimento Florestal; no uso Auxiliar de Insesção . 'Sanitária e Ru- do. Decreto-lei 11. 9 221, de 211,4.671
^
T0ipa de 1972, , :aprovada, pelo . 8enhor, das atribuições . que lhe 'aio ,conferidas ral, rival Manoel Fernandes combinado, com o . .artigo 13 ^da, Portaria,
122,. de • 10,4.69, conceder inscrição
1. ,ifesiciente da República:: :cOnforrhe PÉ, nó Inciso II, cio ,artigo 28 do 'Regi-, 'Câmara de Substituto do Chefe de n.9
.n° 1,011. . •:.72, publicada no , Múmia Ofi-: mento apresado pelo Decreto ,Idingo., Setor de Administraçãe da Delegacia O . embarcação , pesquelra
da tirita jultnar
.cial de 10 de março _de 1972, e -de 62.911, .e 29-12 , 87, e
Regional da SIIDEPE ern Recife — de propriedade
-e
Comércio
.
da
Pesca
acordo com
. 0fiela 'INC RAConsiderando a deliberação ca Estado de Pernambuco,
estabelecida
A.veriida Rio Era .neO .
1 .1.) .11P450 2 i10$551 0' :!Clii14,MATE aprovada era reunião ,de• • NP• 124 — Designar, .de acordo .com mv
103, 12.9 .andar, Rio de ,laneirck,
• Os artigos 72 a 73, parágrafe , à% da ,Estacio
Designar P,aule.Senneider, 12 dó corrente, resolve:
N° 495
,
cia
.
G
banabera
e; •conseqüen,
Engenheiro: Agrónoma, referência 15,
temente, .aulorização para e , exercei° laixa 'A Servidor OLT deste Iria. 3.,327 -- Art. I.° E' fixado o: Lei n° 1.111, .ete . 28 de Outubro da do
sues .atividades pesqueiras,.
littito,. pára, em caráter excepcional Período entre 1.° de maio e 30 de ge- 1952, o Auxiliar de Inspeção .Sanitá,
Processo Sudene n ..9 92979-72..
e tilaositoi,i0, .deenipeilbat os, e..neax tenibro para . a colheita de e' 'a
iria e Rural, "8-A', Manoel Fernandes
gos .eemeerrientes a Itinção: gratifica= s a fin de 1973, nos EStados . do Paraná Camara, .Chefe .do ;Setor ele .Opera- N:9 127 — Nos termos- do ougo . 0•.Ç'm
ções,. pare Substititir . 0 . Delegado.
cio Decreto .dei 49 221, de 2$.2.,67, cem,
dá, .Siiribólo 2,p, do Chefe da .Seça:o e . Santa Oãarina,
de ItecU ree $ , Pundiaries,
Divisão Art, 2." . Feta Portaria ,suitra, ern, lonal da SUPEPE ciii. Recife
binado com o ,arlilgo 12 'da ?cataria
Tecince da , Coordenadoria• Re gional:: vigor nesta data, revogadas as dispo- tacho ele Pernambuco, em seus impedi- n.9 122, de 10.4.69', .Coriceder InSerição
Mentos. everi3iials.
- dó . RioCir ande do Eul, .cla. Parte Per --; stçães em contrário.
1 O embarcar:a:ó Pesquelva'."4":Cabrat
:
inaneirte . , do . Quadro de Pessoal da'
c'le propriedade dó • Enuireendinientry
135
Designa,,
acorda -ord;
mesmo Instituto; ,trarisforroada pela, N..° 3.329 ,Art. t° E? fixado em N°
Netuno Ltda estabelecido
• artigos 72 e 73, parágrafo 2°, da àPesqueiro
• Pecretan° • 99;. : 522, de 10 de noveat.ro: Ci O 50 (ohm-tient& centaivOs)., por; -oà
rija Earao de Maná ir.9 3,22, Nite061,
Lei n° 1.711, de 28 de . outtibro . de: Estado
de 1071
do
.
&ima grati,:!m illo, o preço mínimo da :erva-,inata 1952,
Rio
Janeiro e, .,:onSe"•',
O Peitar, nível "8", Abdias. Fe- lqiiententente, a ,u. de
icação provisória, mãe hiccirporáVel ao em-mimada, safra de 1973, produzida'
torizaçãO para .0:exer.
, Salário; a retribuição aprovada para' nos Estados do Paraná é Santa, Datai- ;lidamo da Melo, Chefe da TurMa de: cicio de Suas atividades pásenehas.
Revenda,,, para .Substituir o Chefe dó
o desempenho daSSaS emerges rios una para vencia aos Indust,ristis_ e :ex-1 Setor
. de Operações da- Delegada Re, Processo Sudepe ,n9 '01983,73,.
teamosoda .citada ,DiVf-DASP ris 10,72. portadores.
•
14. 9 128— Nos ternióa de artiáo
glonal da SUPEPE em Recife,. Esta.
José P3,4ndisco •de &O ura ' caveParágrafo
único.
•
•
A rixv rio • • o, re , do . de Pernambuco, eni seus impedi:- do Decreto-lei ia9 221, ele 28,2:.,6.
etim34 Presidente,
çoi por • :quilo, doravante adotaria, montas eventuais.
, combinado Com os artigos 13 ; e 29 da,.
jor-lo
•
Substitue a antiga medida, per arroba, Dantas .Campos, Superinten dente. • •Portada
10,-.4,-69,. conceder
: INSTITLITD BRASILEIRO;
que, .corgesponcleria ao Preço .minlinó:
inscrição .à• • embaleação . pesqueira
140
130
—
Designar,
de
acorda
com
7'5°
(Sete
'cruzeiros
ç
árlqiien"Maria
Amélia.'",'
.cie
propriedde
a
do DE :DESENVOLVIMENTO
: ' d ° 1Y$
os artigos 72 e 73, parágrafo 2" da Lei' Enipreendiniento Pesqueiro: NetunG
, ta ,centavos).,
.
0
0
1.711,
de
.
FLOR
28
00
„ ESTA t2
outubro
de
1952,
0,
Art, 2.° C preço /tinimo de que, Auxiliar Rural', uivei "9", 'Eralcio Lins LAda , estabelecido a rua Bara0 :da
PORTARIAS DEM )i 22 DE : trata o artigo anterior entende-se— :! Leitão, do Quadro cie Pesãoal •da Mi Maná .11.9 322, Niterói, Estado dó Rã,
de Janeiro 0, çonsecitientenienta;
; PoSto em Curitiba ou Maura.
. 1VIARCO . DE 1973
:aisterio, .ora a disposição 845tu
torização para O . eXercício . de suei
0 Nas eleniais localidades, o; ,quia,
.,
Art.
3.
.para
Substituir
,o
Chefe
da
'TurO Presidente do Instituto Brasileiro:
Vielades pesqueiras, tornande sem gel.",
do DesenVolviinento Plorestal, tio uso:'Preco é o fixado nas bases ,lo Arl. ma de Revende .cla Delegada Reglo- to a Pbrtaria,
:3.à.2 _ ele . 14 de :talho,
deduzidas as despesas de trama- /SM ciii 'Recife — Estado de Pernam- e 1:971, era virtude
das atribt3i0es . que lhe ,•,orif cr o. o ha,-,' ,.,/""i
cia
' nuielança., de . ,
•
orle
entre as localidades de açudai- buco, em seus impedirrientos everH proprietario.
oiso H, do artigo 23 ,, ;:lo Itegimento '''.
'
.-"
e
ou
aos pontos de,,,referêneia
isco
s aprovado pelo Decreto ,e1. 9 62.018; dê Citados no a
Processo SuclO-ge ' la1' 0198473...•
r W ge anterior.
"';
.
29-12 , 67, é
140 137 — Designar a, Arti`iee;:iii9 129
:110,.S. termos do artigo.'60
:Considerande,,'-a ideliberaçãe" toma- Art. 4." Esta Portaria entra ein vei 2gvone do Derme donforte,doA cio14.Pecreto-let
•
.221;
ela pela , ComiSSão Coordenadora das viger nesta data, revogadas as dis- Quadro -cle PeSsoal dó . Ministério da, coMbinado. 1 00111 artigo 'ra4 Pagtan''
posiCees em contrário.
Exportações
de Erva -Mate
•
.
,
ora;,à,
Agricultura,
n,9 122, de; l0.4.69, oncddçm'ins
' (CDRMATE) errr :sua reunião de 12 *0 Presidente do Instituto; Bi
'asi-, Autarquia, para exercer o enoargo dó orição li embarração :pesqueira "Elá
cio corrente, :resolvei
feiro de Desenvolvimenhi Florestai,' Chefe da Turma ele Einarmiamento .Star" de propriedade dos ArMaderés
N, 0 ;3.322, --- Art, I.° São liberados no uso das atribuiçoes que lhe ão da Delegacia Regional em Brasilia — 'de Pesca Mario Mareelino e Daria
os saldos dos ,;contingentes de erva- conferidas no InelSo II, dó arti go 23 bp ., atribUindo-lhe a :gratificação -Uasblinolo, residentes respeetivaineptei

DOCUMENTO ILEGÍVEL

e

1:024 . 'Segurraa;,Mrá.- !9)

E) I ARIQ DIROVAti -(Seç'Zió 11-

'Parte 1;1)

MAI de /72;

. Avenida. Bartolomen de. GUSM50 111-1.•
Mero 167, a p artamento 93 e Avonida
Washington Lu% 11.9103, apartamento 13-, Santas, Estado.. cie SãO Paulo e,
ceonseqüentemente, auterliação para o
-exercidos de suas atividades pmruelrati.
- Processo Suclepe n.9 02184-73.
Tir ,9 130 — Nos termos do artigo ti.t•
de becreto-le n" 221, de 28.2.67,
yeerobitae com o .artigo 13 da Porta122, de 10.4..99, conceder inseriçã, o à embarcação pesqueira "Nicole", de propriedade tia, lima Pes;
da, Importação e Exportação 8, A,
— PEIMEX", estabelecida na Avenida da Abolição 4.521, Fortaleza,
Estado do Ceará e, conseqilenternente
DilltOriZáp00 para e c...xereteio . de Boas
atividade.; pesqueiras, tornando seta
efeito a Portaria n,' 109. tiG 11 de
Março dê 19.70, em virtude de sua nabionalização.
Processo Suclepe 11. 9 10.437-72.
É.9 131
Nos termo.s
tr.v1;,•zo 6.ç
Decreto-lei n.9 '221, cie 23.2 97,
11-

.N411

'combinado com o- artigO ia da Por-..são de Matrictilas de Departamento
lana n.9 142,.de 10.,4„69, conceder ias-. de Assuntos Estudantis e- Registros
129 12,5 — Designar Eugênio áves
aloto à. einbanação pesqueira
•(,!1erais, criada pelo Decreto ii 70,314 Piores, Escrevente Datilógrafa regido
• reque", cia propriedade cla
de 17 cie julho de 1972, concedendo, pela 0.14 .T., para sabatituir em seus
INDUSPESCA Indústria Brasileira come- gratificação PrOvirdria, não Impedimentos eventuais, o Titular do
.de Pesca S, A.., estabelecida na En- -Incorporarei ao salário, a retribuição Cargo em Comissão, símbolo 6-0, de
,soada da Encantada, ,Municipie do, de .0.1.3 1,251,00 finun mil duzentas, Diretor da imprensa, Universitária, do
,porto Belo, Estado de Santa Catarina- e cinqüenta. e um °vimeiros/ ,mensais Departamento de Bibliografia e Do,-,
-e, conseqUatemente, autorização .— Fausto- 4.it-2 Cal, Reitor.
:eurnentação desta Universidade.
co o 'exercido cio suas .atividacies. nasO Reitor da Universidade Federai
_PORTARIAS DE 29 DE MARÇO
queiraa
- attral, do Rio de Janeira; no Uso -da
DE
1973
Procé.sso -Sudepe .n.9. 00330-73..
-atribuição que lhe confere o Art. 12,
O Reitor da UpiVersidade Federal alínea, "J" desta Universidade, apxo,
12.9 132 —„ .Nos termos cio artigo
do
Riocie
Janeiro,
no
uso
da
do De-ereto-lei n.9 221, -de 23.2.67, oRural
tribuieá o que lhe ;contei, o wiln vedo poio Decreto ns, 66,355, de 20 de
m
cobinado
com- -o -artigo 13 da Porta- 12 alinea "j"o
do Estatuto desta Uni- março de 1970; e tendo em vista o resultado cios trabalhos da-,•Comissão
ria 11. 9 125, de 10..4..69, -conceder
versidade, aprovado pelo Decreto nd- Acesso, designada através da Portacrição
à -embarcação pesqueira. "Pd-, mero
03..335,
de
20
de
março
cle
1975,
ria n9 202, de 12 de outubro de 1972,
goria IV",, -de propriedade da firma
e constantes do processo UR-8313-,72,
Prigoria —. Indústria e. Comércio do .1.-'e so)ve:
resolve:
Pilo- S. A„ estabelecida a rim -'larlos , N.9 121 — Designar Menanciro PoSeita n.9 714, -Caju, Rio -de - . 3a,neiro, drigues, Mestre A.1801-11-B, do queN°
— Nomear por acesso, a parIllstadó da Guanabara e, consecitien- -tiro Unice de rec$bal . — Parte Per- tir cie129
31 de março de 1968, de acordo
-temente, anterizacão para 0. eXOTO1c10 manente, desta Unimsidacie,
para com es artigos 34 g 85 cla Lei numero
de suas atividades 'pesqueiras, — José exercer a função g ratificada simboie- -2.780, de 12 de julho cio 1960, regula.4n-dolwrd dum' de. 'Queiroz,. Secos' 5-10 -de Chefe da Seção de t.tterute. mentados pelo Decreto ,n9
54.489, de
tailo .. e Adrimustraçao.
.mento. Beleção, da Divisa-o do
15 de outitbre de 1964, em vagas odaProcesse, Sudepe n.9 00982-73.
leção e Ap erfeiçoamento o Departa, tentes -no quaeiro tinte() de Pessoal
mento de Pessoal; -criada pelo Decreto desta Universidade -- Parte Periná,
-ciente:
de 17 de julho de 1972,
N9 1-23 Dispensar, a partir de 111
-- De cargo de Armazenista, APde ;janeiro de 1973, Maria Nice Kor- 102.10.B para cargo de Almoxarife,
.dash, Escriturário'
A1-101.14.A:
Quadro rinico de Pessoal Parte
Permanente„ -desta Universidade, da - 1 -- Enos Rezende
iturtentos, símbolo 5-P, cia Divisão de função gratificada -de Chefes da -Se-, IT . — De -cargo de Escrituraria.
Gretaria do Conselho' de Curadores, 91.01n1iN(J)Xci", -o4rgg -dO Oficial de
Matricules, Ao Departamento de
sonhos Estudantis- e Registros Geras: shnbolo 4-1r, em virtude ,cle sua eit,'
-criada 'pelo, Decreto 11: 9 ' 70.944, de 17 tinção. pelo Decreto . n9 1-1:709; -cle 16
1 — Marina. -dos ;Santos
do janeiro de- 1973 .,
de julho .0 1972,
2 —. ata LouretO 1-wio Wiorèn.2'
3 José Vieira Euro
N.9- 120- Designar Luci Ferreira
!
12.9 121 Nomear Edmir Dan para
de Ol ivelrar.Opéradora .de Máttná cie
4 — joatr 1,v eIipe çie Azdstedo
-o cango; -em-Comissao de Di-Contabil idade, regida -pela 'CI.R.Para, exereer
5 .— Agostinho Senti- pro.cacçl
retor da Divisae . de Registro- Geral,
6 -- ItaliLo Santeá.
em caráter excepcional -e . transitório, sim bolo 6-0, do _Departamento
de Asdesempenhar -os -encargos concernen- suntos Estudantis e Registrea
-.- De cargo de Escrevente Da,,
tes à função de Chefe .da Seção .do criado pelo Decreto 11 9 70-814, de 17 blógrafo,
AP-204.7 paia o cargo . fie
Assentamentos; símbolo
da,
de julho -de 1972.
Escrituraria AP-202.3.4; .
— Zerilltori 13.arreto Queiroz:
2 — /Ude ~taxi-.
'3. rinirgte Dias .0urvello.
Edith dos Santos Amorim.
5 — EvolUa Leira. Teikerra
/sair Latia
7 -- haura Gemes !de Smiza,
8- — Assunção Maria .SilVit de Bar:tos
IV --. PE:8 . E NVOLVIME NT:0
cargo .de Auxiliar de Ar-::tifice, A.,292.6 Para cargo db . Oaribin,
:toiro, A ,501 ett. A.:
1912- á 19141 --José Latigindo
V
De ctirge. de. Servente, .C1L104.5, parfa. cargo da AuXillar .cle
teia, GL-303,7. A;
LEI ,Ptv 5.-727
6E:14
1 ,,—, Petiao- Pereira de Oliveira
2 Cliniérie Mitrtins.„
— Sebastião Rodpiguec
Pranciaco pereira i3elintuuit -DINTLWG)W-40 14.79.
V/
De earico. .de Aiptilier- de Por,
tatia, GL.,393-..-8.1:,1 paia cargo de PO,i
, teira O5,802 -. 9-„A
'
PRInO t 'Çr$- 5i00 •
-1 --- Renato Oliveira- Mendonça
2 Mario -Silva
!V1:1!
0.04..g9 40 Trabalhada
:pctra carga dê Peitem,
VENDA

MO DA EDU CA

E CU LTU R A
/411.1$ÕiftEPARTAÇAZS.
PúBLICAS
Lnt-Partamento -de Ulxvirearti
.m.109-kiá1, aviso às IRepattkoe& PCr•
bibes ed geral
„
que dever' pro
00 4 0l a e a : £ 00eÉrig das .assittakarae
eles cSrgtioe tifiçiels até o .dia 30 de
a fiei -de evitar o. caneefainento
de .uniona
'daquela dato.
Q • sèdiátro
onsinautra novo, ou.
è • .,cenovação, será feito ,çontra.
aprescateção- do empecilio
klempo,

g.gspèttivo.
A OnOvaçlio: de eocitrato4le PUte

aéreo deverá ser solicitada, core énteCédénola cia tritta . dias dó venci,
•meato,. •4 . Delegacia „Êegionel da
Blinseá'a Bra,lee,a de Cerceios e
Te1400.4s, em- Brasilia
ttilliVERSIDADE FEDERAL
DO Rta, DE fATTE.file
PORTARTAS'pE 23:D10 MARÇO
1)n. 1973.-

PRIMEIRO PLANO NA:01.0N

DE

t

-0 Reitor d .w unistersiclacie Federai I
iturgI
.do.
Rio - de Jan eiro; no usa da
pMtibxitoáque lhe- liOnicr o artigo
L2? ai nos"r 'do Estatuto: deSttt: Pio
(MVnSidaClè; , 41.mció: pela Decreto nu'itner0 66-.355; de 20, de -março de 1970
*esolv:e:
Dispensar Luci .P,oraira
;cle: •OliVénia.;• Operadora de Máquina.
41e <Contabilidade -tema: pela
eneargo -concernentes a /unção de
.xEhefe da -Seção. e Registro Patrimo011a4 1.1-nbeici- 5-11, .cla DiviSão.Pa
i
do. Departamento
,
tiwniCnito
de 'Matetritd e ServiçaS Auxiliares, -criada, pele
Occreto 11.9 70.314, ' cie . 17 de ,juilic de
„
N9
Designar !tese Rocingues
-ponteira- Mestre A,1801.14-13, Ao.
Onaclio -1:tnice Pessoal — Parte
fermanente„ deeta - UniVer,sidade, para,
Picereer a função- gratificada de Oba,.
:fé da Seção de Registro Patrimonial,,
i;iinbolo 5-E, cia.de 1?atrirn0-:
-do Departamento -de Material é.
Oerviços Auxiliares; criada pêro De- !
ereto- n.9 79;344, ,cle 17 .de julI o dei
119
Dispensar 13enefficto •411e,
és ..cle Abi6u Téenice,,Arociliar de
ecanização, :AP, , t02.
cija Quadro
• Onico; de- -Pessoal— parte Permanente,
desta Universidade, da função graOlicada, de -Chefe da Seção de Assoo•

Isr

Q'tt4tra bata

$eçÃo ae Vendas: Avenida. .11odriguat Alves; IP
Agência t: j\finistériõ 10 Pagenda
:Palácio dit ,:ustiça, 3 v P a viznent;)
Cqrred D
:Sala NI

pedicios pelo Serviço

dç keembol 'oo Po$tal

Em „Potatlia

Na sede dó ,031'.1.41).,

1
Etelvino, de.aliv-eira•
VIII— DO -cargo . de Trabalhador;
.GL-102.1 . :para 'cargo cie Servente;
OL-104.5;
' 1 — José Luiz 'Mihail
:2
deão: Antonio da•
3 — Ary Çong(AVes cio, adve;
4 — Julio dose Redrigues
Francisco dá Silvá-,Yosé Rearigues
.
•
Izequeu Ignácio -dos Santos
8 'D.oininges
Seint,stitio -Batista rgniz
10 — José .11p rialdo. de Arau-jo San
tos
11
Moisés Alves Batista
innoeir Lpeas:Barbosa
13.Traias Manoel! -de Souza ,
14 — Jorge topes do Nnseirnente.
15
Movie. jo8à Arald
— Osmar porningoa.
Antonio Pereira .des Santosia -- João Joe.anim dos. Santos.
.rattsto. Mie.G.a4„, Reitor.

il'
Sog,itinda-feira 9

de
'1973
Abr
Parta
LI
DUM Oftemu (SeGão

1O2'

com atribuições do Auxiliar-de-Expu
cliente, no Centro Setorial de .Treitia,..
Menta ; b) ftti cessar os efeitos dm; wrs-sAm - 1;67842, pula,
cada. no BSI,-DS-217-72;:que a designou
PRFVIDENCLA SOCIAL . • liara
DECISÃO N.° 4-73.
responder pela referida função
IV 1,787, de 23.3,23 - a) Designa Es..
A Diretoria do Conselho Federal de Conselheiro-ReVisor, Farm. Afrânio ção gratificaria de Chefe de. Tesoura- dras Alvas de Souza, mal. 38.982, parti
símbolo é 1' da Ae:énela Re- exercer a função giatilicrida n9 10.570,
Odontologia em sua XIV reunião or- Çaittfa de Mesquita, o que tudo fica ida
dinárie, realizada no período de 21 a fazendo parte integrante do presen- unos; 33' 12,227, do 26.3.73 -,- Designa símbolo 12-E, com atribuições de Au.,
24 de fevereiro de 1973, no uso da
P13110' coelho pias, mat. '29.859, para Killer-de-Expediente, na Assessoria de
competência que lhe é conferida no
Sala cies Sessões, 9 de fevereiro de exercer a função grenficada do Che- Planejamento, IAM?) ; b) faz cessar es
Rrgimento Interno, aprovado Peia. 1973. - José CaTios Barbério, P,ele,- fa da Seção de Pericim, Médicas (01, efeitos de- DTS-SAM 1,627-72, puhaAtsiodo CaMfa cie Mesquita, ,sírobOlo 2-P, coai atribuições de As cada na ESL-D5 --- 217-72, que o deResolução!, CP0-18, de 14-12-98, e de ter . ,
conformidade com o disposto na Lei
Responsável pelo Grupo Ad- .."ignou para respender pela referida
-- Dursal Plazési Nogueira, sessor
ri." 4.124, de 14-4-64, regulamentada, Revisor.
ministrativo de Peácitis Médicas, na função,
pelo- Decreto .n." 98,704, -de 3-6 .71, e Presidente,
RGES:; N9 12.228, de 213 , 3'73
de acordo com o que consta no piosigna Juracy Víanna. amar, 66.129, para
REGIONALINSTITUTO NACIONAL ,
cesso -08'0,478-23„ decide:
exercer a funçáo ao confiança de IM- SUPERINTENDÊNCIA
nA c4vANABA1tkt
earregacky ao, Turma ou Serviças
RE PRE:VID:MCIA SOCIA L
- Alterar, Com as modificações,
Riliares do Almoxar gado XIS), símbolo
N9 12,212, de .26.3.71 - Designa MA,
nesta indicarias, a çlirecão do Canse11
cle„197.3 9,,100, com atripu ..eitu rio Auxiliar_de,. ida Lygia :Abran gi° cie Carvalho, met,.
lha Regional de Odontologia pa Pa- Releg o ,INPS: ,9
Ni 12.729, de
•Gablisete,
29.417, pare extreer, . função gratiraibou, designada pela Decisao Cle0-12,
PORTARIAS
26,3,71 •-• I3esigna Edua•rdo Autrat ficada de Encairee,aclo ria . rpurnia , do
de 27-2-72:
de
Almeida,
mai:,
28.222,
para
exercer
Mimeógrafo
(G)., simbei0 .-6-E, com
DEPARTANÉNTO Dg PESSOAL
Meni,l)ros ,Efativos:
Chato
tribuições. de .Auxilictr,Téenico, na
DA.
nsl
i
i
4P
'
ii
a
'
21
ee
si
DIR‘EQ" SUl.--„
'`)111 ".
ciftegadpe col ..I7o
( Var ADBG; N9 12.733, .de 26.3,73
DePresidenta: João •Cavalcanti. P08N9 1,595, de
5,11C, no Rospital
(5), Shribolo
signa Ivone Martins Milagres, inet,„
soa, de Ltina, 0110P13 n.° 105,
pedido, a, contar cie '8,2,73., Regina Co-gas
Andara;
N. 12.210, de 20,3, 73 - De- 7.579;
puaexercer
a
função
gratifi- 'Secretárie: IVIenoa Ferreira de lia.
.
Vaitiby Sobiber, duat ., 68,491, Ta- signa
Aguada Meadas Eadrues,
cada 'de Assessor para Assuntos .cte
Ab_réti; CRO:PB , n," 38. quigra,fe, nível IA,
39,827,
para exercer a função grat
ifiPUNBURA4, :símbolo 3-F, cem: 'atriPedro, iJtibert, CRO-PB d.° 254.
oacia
de
Eimairegado
cie
Turma
de
PrórESSOAL,
Amélia
de
Oliveira,
Cif0D000RDE,NAÇA0
buições
cié Auxiliou' Técnico, na AgéuD'aeonla
tocaio e Argeito tD, Símbolo 10-F, eia de Acordos. Internacionais; NO'
GB .n7 233;
DA $RCE
com, atribuições do Chefe da Sega. ode 12.739; de .26,3,73 - De:signa,na,
genr.brõs" Suplèmtest
Aposenta,- cont..N 9 194, de 20,3
r 73
e P otocola, na, Aesessona Ex cutiVa de AGI/Ti Sueiy Alves Lopes, -Mat.
.73 PeGildrandro: de Mendonça Furtado, pulsoriamente, acordar dê 21.1,
31.630, para exercer a função grafi.'.
Oto Cerdeiro, mal, 88 .336, Meottrao
Riei2;altO
34-PCieceiro".a Heade de Chefe de Serviço Adminis,,
CRO-p13' 11.0 122.
Máqüi
llaS, IV"
IVIOraeS, inat, 07 026, para exercer a tnativo do DAT (30') ,shalpolo 2-E; com
Marcos 134erra Meirelles, IVIRO-PD
posenta
21.1.73 ,,-A, cempulsorianienn." 231,
_atribuiciles 'de Responsava pelo "SubEdson Lins. de Albuquerque, ORO. te,, ri -contei de 8.2,73, Hyder 'Correia
`àletia()a geasEd'de
(ãilg ,em.tbdieci
eerliCalte
leir,
grupo 'de Irideniaaçães;, 2) Erenilton
oom'in";
:ri ;'p 128I.ima,. mat. 72.272; Medico, nível 21-A,
Chefe
Pereira Passos,, mat. 31..386 para e"
Abelardo Tavares Wenclerley„ 0110b iea Psiquiátrica, no Ambulatório :São xercer a função gratificada de Cbefo
COODDIONA
Ï)(1/10sug PESSOAL,
r,r3 .n° 58. Prancisco Xavier.
de Seção: de Sinistros- e Prevenção (I).,
Pedra Barbosa, de Boum, Filho,
SltalWlo ecart attibtdM:les de Res.,.
?Ro- ps ri.. 161.
.N7 309 cio 21,3,73 Concede aposen,
pónstivel
polo Sub graPo 'do Diárias e
--- Esta Decisão é :baixada "ad tederia, por invalidez, a Aclamei. Xa, -Rehlgo 1Nps
6 3„ 'AO 1973. Prevenção; 1) :Carlos Eduardo MacerefèrencluniP' do: Plenário, deste: Con. vier da *Silveira, mat. 5,619, •Oficial
do Reale, Mat. 44.199 *para eiterdee
solho 'Federal e entra em vigor nesta: .4.4nilnistração, nivel 14:-13..
• •PORTARIAs
a função grabilierti'm de Encarregadó
• data, Ind'ependentemente de publicaDEPARTAMENTO
DE
PESSOAL
de setor 'cio prevenção d),
DetPI'M
. ina0305 do 5f.stvls).0,
ção na 'imprensa oficial, visto ; não Se
DA
DIREÇÃO
SUPERTOR
10-E; 4)- Sérgio Natitarl, Mat., 71.927,
incluir entre os. 'at$ a que sé refere
exortes' a função -gratificada 'de
§. 1, :d0 artigo 56„ do Regimento- StiPHRIN'YRINDÊNCIA. REGIONAL
N9 1.598, -de 2.4.11 - Concede apo- para
.
Encarregado de Maquina de ConteInterno'
sentadoria, por tempo de serviço,
Oni
b4idad'e
(I), simbx)to
Belo Horizonte, Sala das sessões', Ne 1,,125, dg 19.'4,71
pisoem& /‘ -Adalberto °anila, inat. 7. .934, Técnico buições de
Chefe de Posto.;
'21 da fevereiro. de 1973. - -/V021/1021,-t
pedido
-Roboho
cio
Adininistraçgto,
uivei
24--B;
NO
49,3
Dfuéno Bruréi CD, ;Presida*,
9,,,.9„„
11 am
r reitan e,14` eiirii, mat . d56 . 88A „„„
de .2.4.73 - Comede aposen,• ça de tadoria,
mar Sbare,s de FrazZas CD, secretário- tOun - da
por Invalidez, a Antonio Ra, • funçao cte confian,
geral.
Chefe de Turma de Pessoal (S), Sim-. _mos Preitos, Inat, 38,832, Servente, ni- INSTITUTO D:E PREVIUNCIA
bole- COM etribluçóes de Chefe vel ,5.,
E ASSISTÊNCIA
de Seção de Wrequência Pagamento
ÇO,011a)13,NAÇ,Ii‘o. P 1 russoAl
CONSELHO
de Pessoal giinpregado.
DOS SERVIDORES Da ESTADQ,
DA
SEWI
FEDERAL DE FRIVIACIA
WV1'.galiNW1,33N192NVIA REGIQP&T,
RO 2,770 de 27,3,71 - Exonera, á
Rotfição 11R 55, de 1i973
..(K.14'N'AfIARA
AOiSEDA0 NP 407
pedido,. e, contar de 2926,72,, Réli A.louco, mat. 22.125, Técnico çte MingRetifiea.
147 :12.720, de 20,3,73
PORTARIAS P-Br, 33199 DE
Visto; relatado e discutido este DTS-S.R, GB 12.357,71, publicada, na nistreção, nivel 21.
ABRIL DE 1973
probeao, do provisioriamento de ;Ofi- lig-p s 119 29-7;4' na parte 'que se l'Ei620OR3MENAÇ:A0
111
PESSOAL
cial ,dó Farmácia - -Quadro
adro IV ,-- .4r5 ;nome' do. onvidol• para Alvaro.
DA
15114
Presidente
do Instittito Pré-,
O
.
acorda este Egrégio ConSellio Federe/ :de Almeida Peleiro, mal. 19,940, deFarmácia, imanlineinente,_ em Da- :,signando . para : 92.cereer flin08,0-0121-' 377 -005, de 9.3.71 -- Concede apo- vidência e Assistência Os Servidores
tificar o provisionamenta, nos termos. Ui:toada de Chefe da Seção de Adilai- Sep tadorie, por invelioez, a IIIlizabeth do Estado, 'usando da atribuição que
de nistração (MI., símbolo 5-1P, no, Hos- Feio Pimenta, mat. 27,325, Auxiliar- lhe confere o artigo 17, do Decreto":
do artigo .33 da Dei 3,820; de
n." 2.865, cio 12' do cleZernbre •dee
novembro- da -1900, de ,Célio
im
'C oorclepo
Azo- pitai ao Andaras,
de-Enfermagetn, alva 11; 33' 600, de lei
-vedo Barradas, jiarisdiciona,do. ao.... , ,6,F,:sistenx1a Médica; 159 12.721, de
15,1,73 - Concede aposentadoria, por 1940, resolve:
CRF4 -- 'Conselho Regional cie Per- 25,3, i/3 -Retifica a DTS-SR-GE invalidez,. a Thereza Maria Menezes
N.° 138 -- -Retificar a Portaria P-Gia
:Mácia do Estado . da Guanabara nok '12,301-11, publicada, Po ES-DS 29-73, Pacheco, meti, 13.98i, .Esoriti4,4ria,
n." 87, de-11-1-73, publicada -no BI
tárinos do relatório -e do Vote do 'na parte que se refere a nome da sor, vei
n."
10-73, .que nomeou; por ateesso„da
tonselhetro-Relator, Farm, Afrànto -v} ,dora, para Reneacte Siqueira, mat.
acordo caia- o artigo 34, de Lei número
POORPE,NAÇAO DE rEssom,
•Creleda de Mesquita, com a ,concor--29,861,:que foi designada para exercer
3..780, de 12- de :Mim- de 1950, Olyin.,
DA SEBP
,rancia do Conselheiro-Revisor, /Print, a, funçao de confiança de Chefe de
pio Rodrigues Coelho, mal:43We naJosé Carlos Barbério,
rTinme, cie Expediente cio Seção de' N7 2,105, de 26.3.73 Concede tipo, mero
1.037.208, para a Série 'de Olas,,,
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de: 'Contabilidade kS), símbolo 11-T d0, can .ffientecioriet, por invalidez, a Rita Re- ses inspetor de Seguros, Código
atribuições de Secretarie do Chefe do driglies 'Alarcouno, met. 69.8$3, Ateu-, P-1,202, Nivel 20,A, do Quadro do
111.esquzia, Grupp
41r4lap ,Cazaja
_ 1973.
de Registro e Análise, na EG130;
ri
:Relatos% --José Canos- Darbéa,
Pessoal do IPASE, na parte relativa
Torna- sem efeUe g DT5-5Rege daite, uive./ 9,
Nogueit:a, 12,489-73,
krisor.
Durbal
à vigência, que deve ser considerada
referente à servidora atil
Determinações
Presidente. ^
de
Serviee.
30' de setembro de 1964 .o não acme
-3.:ua ideada, tendo -sai vista a publica-A ..., BEORETAR1A DE ASSISTÊNCIA constou-,
çao da DTS-BRC113 13.1. 51-73, sio
•ACORD ° N° 468,
•
135-338-29-13; 1•P la,724, de 26,3,73-,
MEDICA
N.' 140-- Designar Clementina VemVisto, - ',relatado -e' discutido esta Dispensa,
20.3.71,
na
a
contar
Cantinho
'do
Ducena,
Oficial
do Ad. -,
processo. de -provisienamento de OH- RGI3S: 1) Nilton Lopes Ferreira, mat. 379 1,785, de 29.3,11 - Designa.
inirdstração, .nível 12-A, matrícula
tial de
Qiiactro IV
Carmen
Valioso
Pinto
Carvalho,
met,
03,010,
da
função
giatificada
de
Eri,
acorda este Egrégio Conselho .Federal: carregado. da Turma cio Benefícios -,,-- 61,-.017, para, exerceu a função grati- IV) 1.228.932; para .exercer a Punção
Gratificada, símbolo 4-E, cie Chefe -da
de Farmácia, -unanimemente, em'
(C), símbolo 7-1% tendo eni. Vista sua ficaria -11.7 7,960, simbolo 0-1P, corn atri- Seção de Cadastro, e Lotação, do Seg.
tificar 'o..proviolionamento, de Ema, designação
paria responder pela funçã,o buições de Cheio de Sectlo de :Expe- Viço do pessoal, ria Superintendência
iirednineS iftrog, .Liboria),. inscrita no ',gratificada
de Agente ,da Agência PO, diente, na Assessoria da Plane/a:mento Local no- Distrito Federai,.
Conselho Regional cio' learrnaeia: ,do
.
(A/V1P) ; M Faz crases. os efeitos da
Éstacie de Santa •(ilatarina (CRE-11)', nlie . (C), símbolo 1, P, confOrnle
'ao ,: N.' '141 -4-.1\tomear, de acordo Ornei
publicada,
,72,
DTS-SAM.
1.675
.DTS,-SRGB
12.52241,
publicaria
no
nos temos da Lei 11° 3,820, 'do 11 de
2) a pedido, Sarah 13$1.,-DS 217-22, •que a designou para, inciso III, do artigo 12, da Lei ri-úmero
novembro . de 1959, da Lei '4.817, de .ps1,3-S1101,3-:32-73;
pela iaerida função; 199'. 1,711, de 28 de -0i:timbro de 1952, 1M-11-, outubro'1805, _e da Resolução 'Carone, mal: 8.904, da função gra, responder
29- cie oti
cl Designa Mel- soa de Souza Brandão, Oficiai de Ad'do Delegado 1.788; ,de 29.3,73
tio 4$- dó 'OFF, dó 22 do ggoato :da tificade, do Secretária
Coelho 1 419.sans de Mora,eS, suaS ministração, nível 1.6,-C, :niatrieula
confornac -reiatorie .é voto cio- :(-F), símbolo 9 ,F; -N7 12,726, de 26,1,73- Vima
1.900.710; liara eXeWel: oça1g0, tirt.
,
pura
exercer
a função,
203..183
,Denselheiro-Relater, Farm. JOse Cat-• ,- Designe Ney , ,,Sebastião .A.ssiunpçfte,
Sanholo 12 -P,,;comissao, spnbolo 0 - (0 de (glefe, do
-coma. eencordãneie do' Mitten, -mat. 0,892, para entercei a fon, grat4190,1à.
'os. Harliérie; ,eo

CONSELHO
FEDERAL DE ODONTOLOGIA

MrNTE

Ap.AuHo

11,PI'O

lT)

de

(ia

rk.

nt;26 s'eà:unda.eira

OFICIAL. (Sec?So t --- Parte tt).

-Ab.r:11 .de

Serviço de Compra e Venda ,do Iind- ventos fiSados nos termos da alínea fituição da República do Brasil, acres- nível 12-A matricula n° 1.9'72.341
Etinção: Gratificada,
veio (MV), da Divisao Imoblhapa- 0, inciso I, do artigo 102, ambos da eidos clã vantagem -prevista no artigo- pata i(DCD, do Departamento de Aplica, '.Constítuieão- da ^Republica Federativa 1:0, da Lei n° 4;345, de 1064, Jorâ5;e 130. símboo 12 :F, de Agente de Treinaerto -de Capital (DC),, do -Quadro _de do, Brasil, acrescidos da vantagem jamim da Cunha, Serviçal, nível E, mento, da Seção- do Pessoal, -da Eu;prevista no--artigo 10, -da _Lei ir 4.345, matrícula ri' 1.054.312, lotado na Eu- Perintendência Local rio Estado de
Pessoal -do IPASE.
de 1054, José IV-l1g:x.4 de Souza, Ser, pedi-item-ler:aia Local no Estado da Goiás (SC40),- do- -Quadra de Pessoal
N. 142 - Dispensar, ern virtude ,do viçai, nível' 6-5, -matricula ri° 1.054.696; Guanabara (SOB)-.
do, IPASE.
lavei sido, nomeado para exercer lotado na Superintendência Local no
0- Presidente do Institilto
No 162 --Rescindir, a pedido; de
PreVicargo -em -omissa-o, Wilson- de _Souza Estado da Guanabara (SOB).
acordo com o artigo 00, da Instrução- ciência e AssiStência dos Servidores
• Brandão, Oficial de Administração,
N.
°
153Aposentar,
no
Quadro
de
ri"
51,
de
15
de
setembro:
de
1969,
ado
Estado
usando
da
atribmcao
queniVel 16-Q, matrícula n o 1.000,710, Pessoal- do IPASE, -de acordo com o
da Punção- Gratificada, símbolo 5-1", 'inciso I, do-artigo 101, com -os proven- Contrato de Trabalho de Catiàs Al. 'to lhe c nfere o artigo 17, do Decreto1O1 n° '2:-865 , -do 12 'cie dezembro do
de ,Chef e da Seç'do de Sinpréstirrios tos fixados dos teririos da alínea 14: horto Pinheiro -Coelho, Copelui
WIPI), ela Superinten. inciso 1,.do-artigo-102 ambos da Cone:. Tabela -Analítica Provisóida do pes-' 1940; resolve:
tência- Local no Distrito Federal' tituição Federativa -ao rasll, acres- Soai Temporário- e Esp ecialista TernN° 110 -- Aposentar, no Que-dai- dó
Hospital dos Servidores do Estado, elo
S'12i-:`,) do Quadro de Pessoal dó -oidoe vantagem pávista no artigo- poraria elo- Hospital -dos :Ser Jido,tes
União
-(1ISU)„
a:proVaela
pela
Instrttacordo com o inciso I, -do artigo 10L
iPAS
10; da Lei no 4.:345, -de 1904, Orlando: ,ção- n o 40, de 6 de outubro do 1912Cora os proventos fixados nqa termos
Cate- Os efeitos cia presente Portarm se. , clo
. N.° 145 -.Aposentar, no -Quadro de Roças Júnior,,Proeurador
Inciso LI, da artigo 102; ãl/11.305 dá
Hospital. :dos -SerVielores do Estado, -cle Orla, matricula n o' 1.910.71'7, lotado: trogigem a- 7 do março de 1973.
Constititição
da, República Federativa
Suner intendência- Local no-Estado
atorda dom o'inciso . L. da artigo /04
do Brasil, em iinportancia equiváente
O Presielénte do Instituto de
-Chni proventos fixados nos termos- da GrianabOa -(-SOB-),
15/29 (quinze ,bririte, avos)' dos mriclériMa e Assistem:ia dos 'Servidor-9s do
-cla ,inciso I, alínea "b"., do- artigo 102; W4 154 -- Aposentar, no Quadro ele Estado,
-da atribuição que 'lhe cimentos, consoante o dispoSto no- ar.ambos cia Constituição :da RePlIblice Pessoal- do IPASE; de acordo com- o p onfore-riaanelo.
lago
161, da Lei n° 1.711, de 1052,
a-artigo 17 do Decreto-lel lá--i'ecieratiVa -do Braáll, a-creseidos
inciso I, -do artigo ,i01, com os prometi.. mero- 2.365; de 12 de dezembro- de 1940 a-0%000s da vantagem dó- artigo . 10;
Vantagem do artigo til, da Lei- número tos fiXados iscas termos da alínea b; Considerando o disposto na Decreto da Lei no 4.345; de 1964, Josenhina
-4:-.245.. de 1964, Nelson de Castilho- inciso 1,, do artigo 1,02, ambos da Cons- no 70,755; de 23 de Junho. -de 1972,
Carvellio do Araújo; Atendento,....
Vieira, Escrevente-Datilógvalo,
P=1.109,9, Met:Á-aula -ri°
titulei% da República do-Brasil, -acres- sol:ve;
:AE204-.1, matricula n.° 1/513,048,
cidos da vantagem prevista no artigo
N° 171
Exonerar, á podido; de
N" 163 - Designar Ideloina
G Presidente do Instituto de Pre- 10; ela- Lei 4„ 345, de 1064, EuriclI).-.: cio Guimarães, Oficial de Adminis- acordo- com 0 artigo '75, inciso 1,
idelência e Assistência -dos Servidores -de Andrade, Cozinheiro, nível 5--A, ma. tração, nível 14-13, matrícula numero Lei n" 1,711, -de 28 de outubro de 1952,
..do EStaelo„ usando- da atribuicão- eme tricula-ar 1,032., 216, lotado do Hospi- 1.-837.968; para exercer e Eunvtio Gra-, Maria Celine -Cardoáo Silva,
:g10- confere o _artigo 1-7 -da Decreto . tal Alcides Carneiro tkIAR--/tiileada, siri:bolo 3-0', ele Assistente, -da Moiro TC-1.201, nível' 20.A, inatri.i
1 n° 2,365, de 12 de deZeinbro do
Presidente -do Instituto de previ.- Sup erintendência Local no Estado do, cuia: n° 2.285.451, do. -Quadro da Ros-,
040, 'considerando -Cr disposto do De- -derima 5 Assistência -dos Servidores Goiás
-(SGQ), -dó ,-Quadro ..cle Pessoal) pital dos Serviclorea cla Estado.
eréto 11° 79.755,. cle 23 Al junho do- do :Estado; usando- da atribuieão ene ' do IPASE.
N° 112 --Aposentar, no. -Quadro de
_
19.n, resolve:
lhe confere o artigo 17 do Decreto-lei'
-O Presidonte -do InsbitUto dê Pie- NoSpital -deis 'Servidores dia Estado, de No 146- Designar Cristiano Ha- no 2.á65, de 12- de dezembro -de 1940 vidência
com o 'lieis° I, do -artigo IN,'
e Assistência, -dos Serviderea- acordo
tsta da Silvá, EscrituráriO, nivel 8.-A, :considerando- o disposto no Decreto. do Estado
com os proventos fixados : nos: termoS
usando- da atribuição duo -dó
'79.255,. de 23' .de junho dl 1912, 'e.
matricula no 2.030', 030, para exercer
Melai
L ,alinea, b do artigo 102,
lhe -confere o artigo 17; do Decreta - arrilios da ..Constituição
PunçãO iGratifficade, sirnbolo 5.-1-', de solve:
da Republicalei- a' 2.1365; de 1-2 _de dezembro ele -Federativa do liritsi4 -acrescidos
Chefe da ,Seção Administrativa
(MA)', da Superintendência, Local no, No 155 - Designar Leila pernandes, 1940, resolve:
vangagont
cio
.
a
rtigo
10,.da
Lei.,
al de Adriiiiristração. nivel 12,A,
Distrito Eleedral (SDF),, -cio-Quadro de- -Ofici
No 164 - Nomear, nos termos, do- ri° 4.345, -de 1964; Cibele- Guedos de
'matricula n° 1.954.085; para escorrer
Pessoal do IPASE
a Função Gratificada, símbolo 2-P; -d.,) inciso III, do artigo 1:2, de Lei nú- 'SOnza, BnfOrneirOi
-G Presidente da Instituto: de Pie:. :Assistente do- Departamento de Pra-- mero 1.'711 de 28-10-52 Albina 6.111., :Matricula n° 2,130,437.
Vigera:ia e Assisteneid, dós ,Servidorea. vielência Sorial -(DS), -do Quadro de medes Albuquerque, Médico; nívelNo 173
Aposentei', -110 :Quadro- :de
12B, matrícula, n o 1.792.363, para
i da Dstado; usando- da atribuição que; Pessoal do IPASE,
• ;exercer -o cargo, eni .coinissão, sim bola Pessoal do, IPASE; de acorda •com o '"
210 orifere o artigo 17 do Decreto,.
Inciso
I,
-do
artigo 101, -com os !Pró.
lei no 2,805, de 12. de dezembro de: O Presidente elo Instituto -de Pre-: 4-0, de Chefe de :Serviço de Clinica, Ventos fixados
em importanCia
vidência -e Assistência dos Servidor0s, Pediátrica (.1-1M-Pc), da Divisão -Medi14)401 resolve:
do- Estado, usando -da atribuição que ' ca (HUM), da Quadro Especial do valente a 25/30 .(vinte e seis trinta
N° 147 - Nomear, de acordo com .0 lhe confOre e artigo- 17 do Decreto,: -Hospital -dos 'Servidores da União -avos), dos. seus- vencimoritos,, noa tor,
$nciso III, do- artigo 12, -da Lei nu-mos do- inciso- HL do, artigo- 102. aman.°
(HW).
,de: :outubpb . de 1952, 1940, reSolvel -dê 12 -de dezembro de
tios -da ConStitaiçao
Remi:0110 11)1r)
Atináridei Alf.:Viso, Oficial de AdmiN° 165 - Nomear; nos ternios
deratiVa do 'Brasil, acrescidos (ia van-No 156- - Dispensar, em virtude Inciso III, do artigo 12,, -da Lei 110.- tagern provista no artigo 10; LeI
SdStração,. nível 16-0, matricula nú:
Morei- 1.900,563, para exercer 1 ;argui de haver sido- -designada para exercer' more) 1.711, de 2840 , 52, Rómulo
n°' 4342, de 1964,, Diserée Madureira
em cordiasão, sirdbolo, 6-0, -de Chefe ontra função,. Lélia Fernandes, Ofi- rocolo, -Médico, nível 21-A, matrícula, dos- :Santos, EsCreverite Datilegrafo..
do: „Serviço de •ipoteca-à -(DIA)1
cial de Administração; 114
n° 1.765..022, para -exerder o eargo; em 'niVei 7; matricida n° 1 594 782 loto
DiVisão Imobilxãrla (DCI)„ -db Dopai matricula no - 1;054 .:085, da PumeaGra, comissão, sinibolo 4-C, de :Chefe EW da ma StmeririteridênCia LOCO, do.: Dise:Menta de Aplicação de Capital -tiftcada„ símbolo .5-15‘„ de -Secretaria: Serviço ele Clínicas -Cirúrgicas: frito Federal(SDF)..
.
_
,(1302'.. da 'Quadro de Pessoal
do- Executiva:da Departamento -cie Pre- -(B1\40), cia Divisão Medica (11-1:1150,
_
-0
Presidente
do Inatituto. de Previ2PASE.
vidência -(DE)-, do Q uadro- de do ,Quadro Especial dó Hospital dos: ciência e Assistência
doe ,Servidores do
Borviclores da União (II$D);.
NP 146
Dispensar, em virtude de: 'Pessoal do- IPASE.
Estado, -usando da atribuição que lhe
havei sido nomeado para eicèreer :Car•
No - 159 Rescindir, a pedido, de' No 169 -.- Nomear, nos termos -do confere o artigo 17 do Dectetó-ML....
comiseão, Anilando -Alfon0, acordo com -o artigo 9 9, da Instrução: Inciso III, do artigo 12, da Lei Mune- no 2_805, , de 12 de desci-abro de 1940;
Oficiar de Administraeão, niVel
no '51, de .15 de seteinbro -dl 1962; o: r0 1. 711 de 28:10 ":52, Rubens :Sobrei, tendo em , vista a Portaria rlo'
:inatrieuía no 1.910,1563; -cia Ftinçaes, fflontrato. dl Trabalha dl pardo- José:: ra, Médico, niVel 22
,-B, matricula nu- i de 23' de noVembro ge 1972, publica'Gratificada, símbolo- 4-P, de Chefe -da: de- Carvalho, • Cdontélogo, da. Tabela mero 1.-089;9(15, para
exercer o cargo da no Didrip Oficial de 4 de dezein.
Seção, -Central de Registros
Analitioa 'proVisdria da Pessoal -Tem- em Comissão, sinibolo .5-C, de Chefe: bro de 1072, reSolve:
rios (OlE) do Serviço de Hipotecas. Porállio -e -Especialista
Teinporario sio
5 0 174
Atribuir á Milton daCNA), da Divisão Imobiliária (DCI), Hospital dos 'Servidores da ,Umáo de Centro Cirúrgico (111VICe), da IX-. .
visão Médica do Quadro. El- vá, 'Seabra,, -Cirurgião perrostg,nivel
do Departamento de Aplicação de (ES 1)., aprovada pela Inst
"ni:1- pecial do Hospital dos Servidores 'da 21-13; Matricula P° 1.958,198, -elo Que,
CaPital (D0)--; do Quadro de Pessoal mero 46, de 6. de 0i:timbro dá rução
1972,
unia °-dto- de Pessoal do Ip AsÉ", lote-do
do- IPASE.
Setor de- Raios X, -cla Senatoria Alei05
efeitos
da
presente
Portaria
TóO Presidente do- Instituto de 'Pie- trotigern á 1" -do , vtubro
N°
167
--Designar
Déa
Prata
do
-dos
-Carneiro ,(SAC,)„ dei Departarneri,, de 1972:.
- Videncia e Assistência dos SOrvidorea:
Carvalho- Gomes dos Santos, Médico,- ta de Assistência
inscrito, no
dó Estado, usanOo. de, atribuição que- N°160 Promover, a partir de 30 nivel
21---A, matricula ri° 1.391,203, Ser-Viço Naidorial FiscalizaçãO da
lhe confere o artigo 11 do Decreto,
Setembro dl 18.72,-dê acordo eani .para exercer -a Função Gratifie.mia,j Mediana -e Farmácia, confOrtne ,deS4ei IV 2.865, do 12; demmbi,o, -cte:1 -o- artigo 10, da Lei n o 3.189, de 12 shribola 2-P, de Assistente do, Hospi-, pacho publica-cio no Dias ia Q'tticffil, do
1940; considerando o disposto' no De- de ;Mino de 1960, na :Série de Classes. tal dos Servidores da União (HSU). 5 de fevereiro -da- :19(73;- a ,gratificac)ão..
-ereto
70.755-, de 23 cie junho de;. de Pedreiro, Código A-101, do -Quadro
:ele 40% -.(qO:senta por cento) -,cal
1912, resolVe:
Na- 1,68 -- Designar Anisla Pires de culados sobre Os seua. Vencimentos.
de Pessoal do IPASE. -- Parte per.
Freitas, Médico, nível.' 21, matricula' previstas na Lei ri° LM cio. 14 de .
lí°151 Designar -Célia Maria For, manente.
no 1.'536.282,„para exercer a;
iraDrumonci, Escrittiparia,„ rifVet
.povenibro -de 1950„
Nome --, Decorrência ,da Vaga
r
matrioula rio 1.52W,532, parw,
Gratificada, símbolo 2:111, de Chefe de
ercer a Função . 'Gratificada, sim,: I --- Do NiVel 0-13 para o Nivel 1:0:0 Laboratório de Patologia Clínica ....
Os eleitos da pres,ente. Portaria, noa
(I-11)1P1), da 'Divisão Médica (HUM) termos -da -1: 5°, da artigo I", clo DOAssistente da Sgperinten,
Por Antiguidade
do
Quadro
Especial
elo
miá Local no Estado de Mipas-Ge,!
.
Hospital
dos
'
ereto
ri° -43-185,. :de -6 -de fevereiro de
Arthur Peerire deis Santos
Apos. Servidores :da União (116U)1.
, Quitciro, de Pe8sed- João
'49 (suw,
1958;. retroagem d 5- de feverelrei :de
thoina2 :de ;Silve
410 IPASE.:
.
II 4- DO Nível F-A para o Nível 9-13; .0- Presidente -do :Instituto cle Pro-i 1973:.
O Proficiente <10 Inatittiter g e Pre-vidência e AsSistêndia -dos SerVidopeS -01 Presidente : CR) , Instituto. de Previ--'
*Por Merecimento
cligh)cla e Assistência dos ilervielOres
dei Estado; : usando -ela -atribuição ,que
o -Assistência -dos -Servidores -do
Prorh. Ar- lhe -confere o-artigo 17 -do' Decreto-dei' -ciência
EStada Inanido de atilibiiiçãO" que, ijoel Vieira- da -Silva
Rst5(10, usando -da atribuição -que lhe
e confere o mitigo. /1 dó PeOl'ott''. tinir PereiSa dos:;Sentos
no' 2,865, de 12 de 'dezembro .de 1940,, confere o .artigo 11; da Detreto-lei ntt-'
.. •
I iià 2.665, de 42 de deteiebgb dg: -N° 161
ApoSentar; to Quadro de; sconsiderando o- disposto. no Decreto -itero 2:665, de ,12.. -de- -dezernnio;
40, refig0:
no 70.192; -de -4 -de julho- ge 1972,, ra. 1940; resolve:
: 4%6901 do, IPASE; de -acordo- eoin
,
.N° 152 .-.,,. 4401
ao QuAdro- -de; dl1e15- 1, dopertigo 101, conles proVeibi sorve:
175 - 'Promover, T.1 9. 1).040 'cOrn
;g(! kteiggki eorit ti tos fiefKloS: nos, terrrieS da _alínea -I) N° 169' - Designar João Francisco
4° : 'ár$4
1::•4-rijd:j, Èio
artigo: 29, -cle Lel n.0'3-.780,
go'i )•
/14, pot& -os :oro-- Moho E do-ePtifto- 102-„anibos ilaCons, de Faria. °cocai -de Admiiiretracão, luino
de 1960. ma 54115 de Classá:
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SegtIn4a-feirá, 9

Abril ele '1973 1027

Prescreve/ri o artigo 9 0 do Decreto-.
22-0 1 matrícula n,° 1.900.441, para lei
n 2 865 dó 12 de dezembro de 1940 vel
¡Amaro 2.627, de 25 de setembro
olo
de AdminiStraçãe, Código-considerando
exercer o- cargo, em comissão, ssímbolo
o
-disposto
no
Decreto
AP-201, do Quadro de Pessoal de
4-0, cio Chefe da Divisão cie Contro- de 1940, e, o artigo 31 dos Estatutos
n.°
70.755,
de
25
de
junhode
-1972,
IPASE - _Parte Permanente:
le e Coordenação (DAP)„. do Dopa-r- a vigésima nona Assembléia . Geral
resolve:
o Qua- Itixtraorclinária, da -Centrais Elétricas_
N.° 161 - Nomear, cle centeio core tamento-do ASSistência (DA)-, , d11anael
Brasileiras S. A. - ELETROBRAS
NOME - DECORRÊNCIA DA VAGA
do IPASE. é inciso III, do artigo 12, da Lei lu:t- dro de Pessoal
.
CarnCin? de Novaes, Pra- macula no Cadaetro Geral de ConAfrânio
1
.
de
28
de
:outubro
de
1932,
i-n.0re 1.71
tribuintes sob o numero 00001180, es.
' 1 - Do nível 14-B para-aram/ 10-0 Sebastião -Gil iVforeira, Ls
e tatistico, ni-. sidente,
tendo a União representada, na for- I -- A parto de 39 de 3etembro de
ima do estabelecido pelo artigo 29
1972
da Lei número 4:904, de 17 de deo) Por inerecimento:
zembro de 1965, combinado com o,
letra "b" do parágrafo único do ar,
lIonorina Colonesi Barbosa -- Alan.
-figo 26 do número 200, do
70.291-72.
tida pelo Decreto
25 de fevereiro cia 1967, pelo- EineIVia1a MIM, de Farias Gontigo
nbeiro Benjamim Mário Baptista, SeAnos. Antônio Gomes
cretarloGeral, ! do Ministérló das Mi;e,,,
--posta 00 funcionário Alberto dos San:, nas e Energia, designado para esse
..
' tos Silva, Escriturário, Classe A, Ni. fim Pela portaria : 0111er° 945, de 29
Joselina Philadelphia Professie
-vel 8, do Quadro , cle Pessoal --e Par; de novembro' de 1972, do seguinte
_ Assa30 AS REPARTIQMS
Apos. Irene- iliva,s
te Permanente, desta Autarquia. - teor: "O Ministro de Estado das
partir de 3-1 .do dezevrtbre
raBLICAS
2
Presidente nas e Energia, no Uso das atribuições
Pres
:lor p a/ Loureiro cio
1912
que lhe Confere a alínea "h" do pae
Imprensa
-em exercício.
-O Oapertamento
ai- Por merecimento:
rágrale -único cle- artigo 26 do DecreRepartições
Necienel avise
PORTARIA N 9 80 DE 12 DE
to-lei numero- 200, de 25. de fevereiro
bilras em geral que deverão :provi.
MARÇO DE 1973
José BonifáciaLeite Apos„
de 1907, resolve: - designar ! En• demito a- refo gMa ,clos assinaturas
•
do Vieira de -Carvalho.
-C) Presidente do Conseinó Delibe- genheiro Benjamim Mário Baptista,
deli &g:lés oficiais até' é dia 30 de -cativo
,Gessy Chagas - Mas, Et-tricô Roa-,
cio Instituto de Açúcar e ,-cio Seeróbário-Geral ,deste
abril; a lhe de -evitar o cancelamento
Sas.
Rimo], , usando das atribmeões ,que ri, qualidade de seu Delegado, seA. Nely da: tia remessa e ,partit daquela
-411st-ides Viana
-do art,
lhe confere a letra-D
presentar a Dnião nas Assembléiao
Silva- Corrêa.
61.777, de 24 de novembro Gerais da Centrais Elétricas BrasiO 'registro . de Assinatura nova, ou. Decreto n9tende
Apos„, dancei-.
.Peicherto
ern vista o que .cons4 leiras S. A. - ELETROBP.AS, (a)
.de retievaçiio, será. :Edu) . 'contra n -cle1961, , e
Cão, -Cerqueira -da Fonseca,
ta do expediente Protocoli g ado sob nu. Antônio- Dias Leite Junior", portaria
apreeontação do . empenho tia 'despe. , -mero
CP
--633-73,
resolve ..prorrogar,, esta publicada na página número
1).): Por -antigüidade: .
wespeetiva.
' por mais -69 , (sessenta) . dias, dó amido 10.307 do Didriõ °IMO da União dg:
Yecla de Oliveira 'Corrêa Mina ee
A renovação do . contrato de porte :• -eom o parágrafo 2 0 do artigo 215 da 27 de novenibro , ,cle 1972, -Assumia a
Aces „ Evany Guedes Goulart.
Lei numero 1.711, de 28 cle outubro presidência dos trabalhes, conformeni
,
aéreo
deverá ser solicitada', conitn,
Nelson Teixeira, de Carvalho -,
de 1952, R pena dó sesperislio impes, o- disnosto
artigo 33 dos Estatutos
volidi•
teced@ticia
de
trinta
dias
do
ta. ao funcienário „NelSon Alves cies
NiábS, 0056 Maria Lourenço
Empresa, o Presidente- Má rio Penit Delegacia Regional cla 'Bentos, Auxiliar de Portaria, ()lasse
na .Bhering, que -convidou , Para Se . •
.
NOL4EDCORC
--ERÊNIA pÁ
empresa ,Rsasileire de Correios g
-do Quadro dó , pessoal
A nivel
filaras' Amy), Borges Per..
p retário Direte
p,nível-- n,, A zoo o nível 14-B;
Telégrafos, em .i3rasilia,
-Parte Permanente, desta Autarquia. , tes,
ainda nos termos daquele ertiAderbal Loureiro da SUO.. Prol- go, 'Consti)uída desse modo- á Mesa.
-- A part/W do 30 de setembro de 1972.
, den em exercício.
o. Presidente- declarou Instalada a Asdm Por inerecirtenta:
sembléla Geral EXtraerclinária . ) e -que .
PORTARIA- N9 90, DE 15 DE
STITUTO
9.0
AQOGAR,
IN
Proin,
Hélio Thornaz Dbgea
'esta fora regularrnente convocado te,
MARCO- DE- 1973,
E. DO Ate.G01narina Coloneat Barbosa,
modo anúncios publicados no Mário
-O Presidente cio Conselho Delibe• Clibiat
e
Iracy da 'Cesta Matos gibeire
da União, dos dias á, 9 e
a
do
;retive
-dá
Instittito
-de
Açucer
tan6ellio
Deliberativo
,
Piem. Maria Elisa -de Farias Goa-;
"Correio Brealliense"' dos dias
'Álcool, usando- dás atribUiçoes que, -na
PORTA-RIA N o 35, DE O DE
de -art. 8, doi 9 e de fevereiro de 1973-.. anUncios
: lhe -conferel etra-D
Zeny Cardoso - Prom. Marcos Pe.'
do seguinte tem: "MiniSterio
FEVEREIRO DE 19'13
, -Decreto 09.61.M,
7 de 24-de novembre esses
relva da Silva;.
das Minas e Ener g ia.. Centrais Elée
O Presidente do -Conselho Dellbe,: c•ló I967,. e tendo em vista o -dus cons.! t"4:
É,ias11
i
cas
e ims -S A - ELÈTROr• 0) por ,antigtildade:
rative de Instituto £10' ,A,e,11.10ar e cio -ta do expediento-proMeolizacle séb nu, ERAS, Edital de , dorivocaed:o. ,S0elee-.
mero GP 5..206 412, resolve ¡lesmar,
,
Alceei;
usando
dita
atruleties
que
,
. • %Varie. Bestoe teata-Prorn. Joee, 1 lhe centere a; letra4). - .do Ot,. 8, do tle . ' acorde corri o artigal0, alínea, "bP; -árbo-n .cre: .canibEG -aberte. Inscriçáo tia
CG° numero 0000iI.8a. Assembléia
'line Phiiedelph'ia. Professia.
'Decr e to n9 51,777,, de 24 de novel-Oro da -Constituição da Rem:11)110a Federa. Geral Extraordinária, Primeira coaAgeat:nI M
• E . - A-.2.?ai'tir-csie 31 cio dezembro de 1972' de1967, e tendo em vista p que cons. Lava de Brasil, -Geraldo :Cargo
de Bem,- VOCa 40 . Picam convidados os Se•!.ta na !Pórtaria /Minero 179, de 30 de Silva, para exerces
do Pessoal nhores Acionistas para á reunião ,da
a) -.0.01 rpeoditienta:
"
.,outubro de 1972 é as resporisabilida.• vente, Nivel 5, do 'Quadre
a
Parte permanerita. desta ,ALiter- Assembléia Geral Eraordinária-de'
e-cles e caracterieticas da fix:11,ÇãO exer.
Bonifácia Leite.,
Vago Mn decorrência -da aposen- realilar-se- ha dia 22 de fevereiro
- , Heloisa-Gonçalves Guerra- - Prom. Cicia em Londres pelo sconendsta, , guia,
dos Santos. 1973, as onze horas, na. Sede da Era; Classe • 0,-Nivel"2.2, Onier Mont'Alegre, tederie de Nicodine, Alves'SOA
- • ArlatideS Nana.
PreSi• presa, no :Setor Cotriercial, Asa Nor.,
- AdOrbdr .1,04(reira da
::, resolve fixar, para efeito da Lei . Mv. dente
_ :moro
, .
. Nair TaVares - Prom.. D3dsen Pulte, Rua Doia, segundo andar (Min e
>em ,exercício.
5.80, de 19 de novenibro. de- .
Cl:leiloe
, .
. e . de, AlMeida,
.' Meia
rio da PETR;OBBAS) . , ein Brasília,
elo
ação pot);
t
DE
Leite
-,.Prorrr,
en72,
a
paridade
daquela
Nn
N
9
91,
DE
13
pORTARIA
.
.. „ .
Distrito Federal a .iim de cleliberat
._
, a da Primeiro ! Secrehária . constatte nS :
DE 197.5
NelSon, 'TeNwp, de Carvalho. ,,; __i'Tabela
Sobre a transferência para -a, 'n.S4-1'
de Escalohamento , Vertical'
w alci ra ti p, coda, do , mencee .
-0 presidente do Conselho . Deli-lie- TR-013RO de Ativo e Passivo ,da
.
anexa à referida Lei, -- Qrol., Alvitro
.
Após, Epitacio,-:GalVão..
-cativo -cla Ihstituto Mimar é. -do' Companhia Força , e Lua Nordeste-do
; 'Tavares Carmo.
usando das atribinMee -que Brasil - -CFLNB, em liquidaeá,o, ,já, .
Alcool,
O.) Por antigüidade:
PORTARIA Ni 88, DE 1 2 DE
Identificados referentes ao Balance
- :do art,
ikle• confere a
MARÇO D g 1.973,
- , Oliveira -- Pron.), ':
Renato 'is ao co
Decido n° 61.177, de 24:do novembro enCerrado em 21 de dezerribro de 1912.
.
G
esay
Chagas.
vista
o
que
cens•
.
Breai:lia,
teractoem
5 :de Tevereiro da 1975 , (a)
0! Presidente de Conselho Delibe . 00967,
.
Maria da Graça Poni Monteiro oe ,
Mário Pelona Bliering - presidente".
_uca",
' •eci
O te ao.expellenté,pretocelizadesel)
c astro , „prol,. yecia co -01.w eire --rativo do Instituto do - AG'
:Álcool, usando: das :atribuições que mero SP e-- 1.159.43, reSelVe conceder; Em„Segifida, o, Presidente Mário Pene
Corrêa
,1he confere a letra -D ee- de art, 43, do exeneração, -a pedido, 'cle acorde com, na Bliering determinou a mim, Se. : Liita.
o nein do artigo-75, da LM número, eretárie, que fizesse. a leitura da pio
N., -ris -- Exonerar, a; pedido; de; Decreto no 51.717, de 24 de novembre- 1.71L. de 28. de -outubro go. 1952, ao Posta
da Diretoria Ekeentive à AS-,
acordo com o inciso L do artigo 75, da : , c1e1907,, é tendo eia Vista o que cons, Técnico de Laboratório, C
, l sse A,
sembléla Geral, aprovada pela Peso
Lei n,° 1,711, de 28 de outubro de ta , do expediente pretecolizade sob nià• rol 12, José Braga . Quiritela Cavalcam, lução
número 023- : 72, de 5 de janeiro
1952, Vilda, Leia do Amaral. ma- i Mero' GP-4333e73, resolve prorrog,ar,
de 1973, é ratificada pela Deliberação
dias, de Rem- ti, do Quadro do pessoal .e“ Partetriciala ri.° 1.523.822
do ;ano de Ofi-- , p or , inais 69' (sessenta)
manente, -desta Autarquia, R partir ,cle número 002-'13 do ;Conselho d.i'ActI.
:
do
artigo
215
9,
-ciai dó Admitustracea, rirei H-13-, cil:); de com é parágrafo 2
Aderba/
,ininistração, do seguinte teor: '"ba:
;da Lei numero 1.111, de 28 de outu• 2 de abril de 1972.
Quadro de Pessoal de IpAbE.
em- eXerMeio,
ro da Solva, Presidente
.
-San-Diretoria
Executiva da, ÊLETRO .: tro de 195a, a pena de suapensflo
BRAS - A: :XXIX Asseiribleía GeOs efeitás -da Presente Portaria- ré-, „
Extraerclinária
-Assunto:
-sai
treagern a IQ de janeiro de 1973.
,
_
Tramsterênclã para a ELETIODRAS
N o 119 - Exonerar, P. pedido, cle, 'M
do Ativo -e Passivo da Companhia
! acordo com o incise L de artigo 75, da ,- '
-Força e Lua Nordeste do Brasil
Lei io.° 1.711, de 28 de outubro dia
ern liquidação. A Diretoria Executiva
195%. Altienera de -Carvallte Bayrria,;
"
'vem clesenvolVencla- :esforços to
.
matricula n. o ' 1.275.31% do °urge de.
filais ur o Pr.
teáta, e tês, 'as onze horas, ern . pri,-tido de , cibtoi
.Contedor, nível 20-A , , do Quadro -de,
CENTRAIS ELÉTHr.CAS
setle da,Einpre-' líquida:0a da , suiSsidiárfa Companhia
meira eonvocaçãO,
pessoal., .dó IPASE,-.1otada na., 'Sapo-,
Se, no Setor Comercial, Asa Norte, força -á 1.,uz Nordeste do 'Brasil
' :B.RA$.1: LEIRAS $..
rintendência Locai no- -Estado do.Rua
Deis,
'segundo
andar
(Edil:id.° erms.; tendo ,,,inesuip assumida; ,pe.•
ÊtÉtftb-BPJA
reune (SMA). Bank
da PETRODRAS);, na Capital . "Pe .'. 'rante,o- :Export and III1POrt
Eximbanke, a eï ,ee
Os 'efeitos da :presente Portaria re. A-ta da Vigésimo Nona Akenailêla .deral, presente- a totalidade -do ece- :Lhe Onited,,:'Stateg
••
-a
voto
coa
responsabilidade
direta
pela
-Geral ExtraoiTlinctria. (1a. -emitirei) pitai social com direito
troagem a 19 de janeiro de 1973.
- ELE- forme fo¡ apurado na folha 39 .(trin- go do saldo da divide mil. moeda ,esElétnicas
BrasileiraS
.e.
-O Presidente do Instituto de ,Previ-'
TROBIlÁS
ta e nova) do -, `Livro de Presenç,a», trengeira, transferida Darã, a ("etapa'defesa e As silencia dos Servidores da
de Eletrieiclade de- Magoas' - •
Aos vinte e dois- dias do mês de com as Indicações .exigidas por lei, nina
ue lho
Estado, -usande da atribuição .q
do acordo- cem o que 0n4.z 0. a Oompaulda cio ServiMik
:a;rtigo: 17. do Decreto-lei fevereiro- -de mil novecentos e seconfere
.

MIP-E.STCRI DA • tfN,10.1313-r"R-IA
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STER1 o 'D A
E :ENERGI

MINAS

A

OriCiAL (SeVáo t —.Parte

SegUntia4éka 9-

Abril d'e 1973

to 4e Aguiar - Diretor; 1.,éa Amaral Realizável -- Empréstimo Compulsó- a 51 dê janeiro do, 1913, pom recuraoá
Elétricos do. Rio- Grande do Norte
COBERN, porém ainda registra,da na-, Pearia - Diretor; Antônio Carlos do rio - Lei número. -4,156-62
4as Provisões pare, liquidação •ceVen.,
• qaCie.estabelecimento de crédito. .ero Amaral Rastos, --, Diretor 'ean'eserof, ELETROBRAS - - Cr$ 475-;98; Títulos tualidades, resp ectivamente de 04
.
Progressivos
1.800,00;
Investicio;
Lucas
Nogueira
Gareez
Direnornd
'CELNE -7- em liquidação.
10,000,00, e , C4 5.324,91% Franquea,
mento Compulsório - Lei número da a p alavra,
A 19DOTR01:3B,AS se prontificou tem, tor; Amyr Borges Fortes
e .como dela IfilrignéM
bém a assumir a responsabilidade di- Rin seguida, o Presidente Wailo Peri- 5.17446; CELA --- Cr$ :30.803,00; mais gulsesSe
fazer ueo, .o Preside/10,
reta pelos valores ,da Ativo que não: ' na Bhéring determinou a mim Secre- CEM - 'Cr$ 2.9.24,00; Ações da
Pema 13hering deu por finda
fossem n identificados, 'conforme Re- tário que procedesse à leitura do Pe- ÔAEEB - Cr$ 5'5..204,00; Obrigações Mário
a retiniáo, agra,decendo a presença
•solução número 64242, de 23 de,, recer favorável do Conselho, Fiscal, a Receber - ELETROBRAS ,Cr$ do
Engenheiro
Benjamim Mário. láap-;
agosto de 1913. Considerando que e relativo à proposto da Diretoria aw- .6,530.134,32; Depósito para Investi,- Mata i Rep
da Unifte„ ,e elos
retardamento da liquidação daquela -outiva à Assembléia Geral, bem como, mento Compulsório - Lei numero adonista,sresentante
referenciais'. Nada 11103
companhia decorre da 'dificuldade de do Balanço 'Geral da CELNE encer- 6.174-66 ,Cr$ 80.284,07; Adies da havendo aptratar
encerrada poio
antecipar-.Se a :encerramento. •de ai- rade em 31 de dezembro de 1972 è do COLIJA -•• Em Emissão - Lei núme, Presidente a folha enúmero 39 fíirin,-,
guinas questões que representam na balanço de liquidação encerrado- ein -co 5.174-66 - Cr$ , 9.120,00 - Total ta
e nave) do "LivroPreãonea", •
Ativa a girai-cila iz.k Ora 9 -.692,05 'fne- 31 'de janeiro ele 1972, documentos do Realizável - Cr$ 0.716,805,27; a sessão
suspensa Selo teriape
.'747 ..324;97;. Menos cessário foi
sei-ge ntes noventa e •dois' complementares daquela proposta, eu- Subto tal : Cr$
de, ata 'no livro
,eruzeiros. -o sessenta ,e cinco centavos-i, , camnhadas
à Assembléia Coral pele Provisões i
:Cr$ .... próprio,àa lavratura
q ual Vai asCinado
a -qual,. se 'decorrer Mais tencrO, será Resolução número 118-73, de lã de 10,000,00; Eventualidades , Presidente Mário
Penna PherIPT. nolb
imp erada pelos gastos mensais, tais fevereiro de 1972, da Diretoria Eixo,* 5.324.97.; Total -das. Provisões -- Cr$ todos -os presentes
e per MIM •Seerow
Orna, honorários de Liquiciante O do malva da DLETROBRAS. Termina- 15,324,97; Total do Ativo - tr$
táxi°,
dela
se
tirando
có pia stutérr.
'CoOSelhe F-iscal, despesas contábeis, da a leitura, o Presidente submeteu 0.732.-060:00. Passivo- - Capital. Prótico,
datilog
rafada,
pare os' fine I&
ptiblicad,ão. dó atas; e renaVaçúe de re-, todos esses documentos à apreciação prio - 'Capital Social
-Cr$
.glatroà, licenças,. etc.,. como se- pode. da Assembléia Geral. Solicitando- 5.000..000,00.; Reservas: Legal - Cr$ g ais taci) Mário- Pénnit áTto'ino. ÉPO..
rieniamiln MMO imo,tiS•
2n,ever HuId lata de que a. despesa palavra, ,o Representante da ,Drilio 30.200,24; Participação - -Cr$
• sidente.
da, CFLNE até ,ettimbro do ano finda proferiu a seguinte voto; ÜA União 35.078,50; Atros 'Estatutários - Cr$• ta, Po. -de 3asé AIvea da ecoa
tilar
é
de
Alosesio
Marraies Pen'irt
tácèdett á Cr$ 38.000¡00 ,Ctrinta
Federal, pelo s'eu Representante, pro- 34.768,92; Correção Monetária - •Cr$
4#enor
.alte mP cruzeiros-l.. -4 Diretoria Exe- põe a aprovação .da proposta da Dl- 32.449,77; Total das Reservas Cr$. 'Agenor Deladia.
°ativar ui referendum" do Conselho riétaria Enecutiva encaminhada à As- 133.1970; Lucros e Perdas - Cr$ — Mn?! Éoryes Portes, Baêrciliitri`O,y.
Declara-mos ria dualidade çle
Administração e . da Assembléia sembléia Geral e dos balanças ria 590.302,51; Total do Passiva
dente .e Diretor .da EliiélTROBRA g é •
• 'Geral doa, Aciárnstas, pela Resolução, Companhia: Força e Luz -do Nordeste Cr$ 9.732.'000,00. Pina também a •
núlnéfM94242, de 21 ,de dezembro de do Brasil - CFLNB, encerrados em ELETÉ013RAS autorizada a ressoa,- , como Presidente e Seeretárle da:
•
.1972, antoriOu it transferência, para 21 'de dezembro de 1972 e 31 ,de ja-, eir-se do valor de suas, ,ações no da- gésima Nona As,senibléta
TN'
t
'a.111LillinlOBRAS doa Valores do -Ati- miro de, 1875.. Ero conseqüência,
raordinária
de
E,mpreCa
que
e
teíto:
.
"
.
pital da CFLNB, mediante a utiliza'Ver ó . :Ma-salvo do Balanço da CoMpa- tia a ELETROBRAS, autorizada a ab- ção- de valores 'de. seu património 31- • acima é transcrição integrai e tlei , do
ata
riu
e
canata
de
aõ
. • (*dila peto.. ,e Luz Nordeste do • Bra, -sorver o ativo e passivo 'daquela sub- quido, em, dinheiro e 'títulos, inclusiThre' .de Ataá
• $11
em liquidadOo, encerrado em
daS Asserribléia,s Cernia ela 0entral!
sidiária, sub-rogando-se rios direitos • veaçõee de terceiros, Deve a,
ffiétricas
BraStleiras
S. -de dezenibro 187, Assim, a Dire- correspondentes e, ao mesmo tempo, ELBTRO
BRAS' pagar, ern- espécie, aos
-.toga Bico-outiva,. nos ternieS regola- encarregando-se de pagar aos ter-, acionistas -particulares, -portadores do• 81LETROBRAS a fia, ao-e ogkâyorms
Meritares; propõe à Assembléia Geral: -celros aeionistas, em. moeda corrente, 65.210 ações, o valor çorrespondente belo quê dartioa fé.
irratificaçao ria referida Resolução o valor do suas acgs. O ativo paá- • às mesmas, Fico, finalmente, a
Brasília, 22 tk. fé:V et,00 tia Wà:
nilirieM• 942:42. Rio de Tanemro 5 de: SiVer transferidos -compõem-se de.6 ELETROBRAB antorizatin a liquidar' Mário
Éenna Bhevin g., .Presiderite
"jnneire' de 1579 -faaj Mário Penne; seguintes valores: Ativo - Di.sponivel faturas -emitidas-em- nome . da .oFLNI3 . alnyr Borges
Fortes; Secretária.'
Vbering. - - Presidente; ManoelBancos to País - Cr$ 30,519,60; correspondentes 'a -débitos posteriores,
2.200-BCr$ , 225 09y -
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FAZENDA
CAIXA ECONIerMIGA :FEDERAL
•

49. :Ténue - Aditivo cto conveasio de á de
•ite,'serieDro ao 1.08,7
"Bnasilia £", delebrada entre o Allinistério, cia Mal:liara O 4 -04/.ixt &anémico Federal.
para a .eanstrugdo de maccis,

.

TÉRMOS DE CONTRATO

Os preçOs das obras do presente Mi, dos devedores, vencendo-se Prjmesr,
cornpreenclerao:
delas na entrega cte cada Obra meneio
•
na Clausula Toxe,eina. As lues
r
,a) o pree.d, do terreno, -quando em liada
tações segliintes f4orito pagas-.doze (12 7
-terrene tia CAP;
meses após a entrega das obras •e
b) o, preço- eontratual das obras, a-- s i m ommeotiejeuments.
Durado em concorrencia Pfiblice;
â 17 Aofinal de cuia obra , a CE
C) o valor cios reajustamentos cone deverá
apresentarar
C00141100 Nava
cedidos per força cie. imposição legal; de
Erastlia, o Cronograma de dosem
4) os .serviços. extraordinários reais-

Abijt -Cre. 1:97$
-agosto de 1969, orou sua Reitoria, instalada à Praça 7 cie julho, 100, neste
ato representada por seu Magnifico
Reiter Pref, Dr, Deiflin Mendes Silveira, brasileiro; casado advogado, domiciliado e residente nesta cidade acjui
e adiante • designua
n
simplesmente,
Contratante é Transportes Urbanas
.Rtirals Fragata Ltda„ firma cornercial,
;regularmente constitinda, • .... „
COO 9á192P,88/00-1, estabelecido., nesta
:cidade à Av, Duque Cainas, 480,
neste ato representada por seu Diretor
sr, Miguel Fletiras: brasileiro, casado
-do coniercio, donricilsam, e residente
nesta ciciaria,. aqui e adiante designada, eimplesmeate„ contratada, tern PS1;0 e contratado; por este e melhor forma de 'direito a presta:0o de serviços
de transporte coletax.e 0 entre o centro da
• cidade o (IPA:Mins Universitário, pela
forais seguinte:
-

anual devidamente atualisladO
aedos, desde
desde que devidamente autori- bolso
coM a emortizaçáo cio financiamento
• Aos 30 dias do mês •de março do ano zados pela Marinha e aprovados pela Previsto
neste satitieo,
de 1974 gesta cidade de faie:talha, Dis, CEF;
29 Em caso do atraso, considerae) preço dos serviços de urbanizaçao: -do9 guando
-falto Federal, ria seca do Comando Napão for efetuado o paga- lin 'cio Brctsiiler •reSentea o Contra- a que não 'esti-Ver obri gada a
mento dentro de trinta- t30) dias após
"AlmirantaReynarto. Zannini Coelho de NOVAOAP;
a
cobrança,
as prestações, acrescidas
1) osduros
.
• ,rsonia,r;ConiaiiebaMte, como represencalculados de eenforinicómieSão de permanência ele 1%
tante' cio ministério os Marinha, clors,„ dada -ealu o parágrafo - pritheiro da -da
ao mês, serão carriWdas monetaria
- Vante sImpl'esinent& denosnina.qaMa-: Clausti•la 'Sétima, obedecidas as alter- mente,
segundo variações das Obriga
ánlia, e a 'Caixa &miei:Uca Podara-1e nativas '0(), .paragrafo segundo da mes- ções Reajustavels
cio Tesouro Nado - raiS
1' Fragata rAdO., es -quv,ltdtacíe de
:instituição- linarmeira, sob
forma -cie •ria, Oláusilia;
nal
(ORTN)..
vencedora ta Toinacia. de ..gkrççin
empresa. publica, constituiria nos ter-' g),- taxa de 10% sobre o custo final Cláusula Décima Do
pro
de
de feveresro de 1971, é contraia- .
jete
*
*-oa •cle Decrete-Lei ri" 759 , de 19 de a-e de eadaeobra,. apurado tal custo, pela Cronogranta de uesembolso cie recta - da,21J.:tara
arestacno cie serviços de
:gosta de 1069 a Decreta n. 60 30, do 6,.: adição cios valores iesulta-ntes 'daS.- fios.
transporte de plx-leskares, • alunos e
de março, de 1979, coai sede e nesta 'PróPriaqões relativas, aos /tens -0;
OS
reehrsos
para,
o
desembolso
daa
f1,111019110.M0
131,1i1V.erSiCtaC10 oecie4,4
mesma -cidade, representada Jare.Ja4
ailiortizações anuais do presente aditi- 'de Pelotas, no trajeto edvicirtmente deato pelo. Gerente-Geral . da Filhai de- Parágrafo único. taxa, de 10%, -ei- vo,
de oroongraina atualiza- terminado Per , teta
comPreenDrasilia Si Paulo Rubens -d'spae, , ei hada no item g desta Cláusula, desti- do aconstarão
ser Mcluicio nu Projeto Z-10.2001 , dido entre o eentro de, citie,oe •
o
doravante- denominada, simpleameilte na's'e 'a garantira. Piesa0:0 dos ser" Fase 01, As amortizagties
anuais
.serão
Canmus
133111/2:41)03:10,
. eviço scie administração e fiscalização pagas pela Marinna por intermédio
_wrino
, têmAdjuvo,
,
OEF
entre
si ajusta
1regerá
cco
o ph.serne
2.
O
presente
restrumenta
terá.
vl,
qUe
se
CEP, relanvos ite construções, bem do Comando. Naval de Brasilia.
•
gélida peio prazo de oito (2) meses,
come assegUrar a CEE a rentabilidade elfrusicla Décima Primeira Do Se- ou
(Cláusulas e Condiçoes -seguintes;
seja, no perlo:to compreendido entre
Aprovação-ria'
Minium
neeessaria -a cobrir o seu custo
;Cid-dáliaPP"-meercl
A
Marinha
obrigt,-se
a
1110,113
de março a l0"de ;Julho e de 19 de
'0Pereiçional; eeln a execueão do
-Viltrtita- do AclitrvO.
ter seguro- Contra fogo, de todostia agosto a10 de d ezembro do corrente
19 A. minuta cio presente Aditivo sente Aditivo.
inióVels, durante' o peludo 00 fluam. amo de 1972 (Jun novecentos e setenta
foi apl.:orada polo Diretor de AdoM- b,; 14,1i24e14/4,Sexta Do Investime14°' aluimento
elemento- relativamente a cada um e trOS) Outrosehn, fies desde já as-,
.`deste cePMPDP-mete a investir nas deles, ein separado,
CitStraça0; da Marinha, pelo Despa elia ne‘j"4''
,tabelecic e que,i Julgados satisfatorlos os.
e`kativo,
até
o
valor
aliirriero
1,192',
de
00
outubro
de
)972.
e
29 á minuta
4.)resente Aditivo total de .ews 15.000.000 . 00 (quinze mi.. Cláusula MC1171( Sepuncla
Da Vi- .sierviços prestactoS pela Contratada,
gência,
-O
presente
entrará :presente contrato pousa, a critério
f04 aprovada pela Diretoria. da CEF/liões
de cruzeiros ) de -aaOrdo com os, aro -vigor na cicita cieAditivo
,
sua publicação exclusivo da contra:unte. ser prorrocm ceunizo de 2'? de f èvereb,o. ele d ou; cronograrnas fisiou-fmanceiros a serem 'no Diário
' -apresentados previamente peja IvIarl-. Cláusula Déolmo Terceira Dis- •pgia,odpori.pao. r igual pertocia indepenciente,.
Mente de nova: Tema cm de Preços e,
"i4m717i,
be1e,„5.0
:laia, ficando, assim, .9 investimento
Finais — Mantém-se no mes- em condições a ser aotetacla,e na kacce
econtratado anteriormente, pelo convê-e posições
Cenripaténeig
mo
teor
e.
para
()mesmo
efeito,
.2-xs de0712-do 14 de - ano inicial e sons Aditivos pósteriores, mais Cláusulas e. Crenciições cid Cone 3. Para pedelto cumprimento
á• 19 Péla aviSo
de
artigo 12 alterado. para o montante de :Cr$
pho de 1912, rios teimou
•vénio inicial, e seus Aditivos ulterio- disposto na cláusula, 1.e. (primeira) do
'MJ .180,000,00 (sessenta e oito mille 'es res á - este -documento,
do fjecret-044
n7
.200-01,
o
Senhor
não
mOdificipresente contrato, obrlga-se é. Centra,
3gamnba
éompe., .Cento é oitenta irra cruzeiros)
Pelo presente Termo Aditivo. tada 001O410,1 dispOsiçáo da ConOkrtcsuict Sâtinza, -- Do Filla,11010:- cadas
tênCia ao Coniamelante. Naval do Dia
Cláusula Déelnio Quarta Das có- tratante, no penedo antes menciona,Silia„ para-assinar ad01, CIN uso noine da 'mento
pias' Do p resente Aditivo são extrai- de, dez 00) ónibus em perfeito estado
O finanelarnento será feito no prazo das as copias:
Marinha, na.área, de sua Jurisdição:
do conservação o :lei?, :cem capaciciade
•
de
doze
.(12)
anos
a
contai;
da
,entrega,
•Regional,.
para cineluenta (N) passp,geixos, no
•das Obras relativas ao presente Termo- a) Duas p ara a- Secretaria do 2e4-1 miniina
adsuperior. a 1:908
guilal
de
, de eabricaç
Çontas.
• cláusula Terceira
.
Do objete.
:Aditiva com a taxa dé juros de 12%
O) Pana para p ublicação no .13;i4J"te (Mil novecentas e sessenta: e q114.))
sobre os surtos devedores.
as
denstruções
de
,,,axáz
em wasaie.,
Durante o 'período de consiru- .c) '(Imprensa Nac:onal),
9 preço por viagem empreendiobras paraMommila,.
Unia para st Diretoria de Admi- da-4,
conforme:ção serão contadoS juros de 12 si„ a.
por cada ónibus; sera de Crs 10000
•b
nistração
da
Marinha.
cruzeiros), tucandc ostateueddo
piaritàs eeesPeáliCaçõeseaneee.04;:.krd:Sokire ás parcelas efe tivamente ciesernQuatro para õ Comando Naval (cem
minnno da -24 (xonte
• .Montantaestirriado :Clx
$.15000
..,000A0, ' da
1"executa
GumPriment°:
adas 13 ° 1tt
cie Braallia.
do
gens,
diárias,
eronegrania
-de
&semsegura/e a seicta-teira
• ^(iitifnÉe inghOes de cruzeiro,$) -••
Quatro para Caixa Econômica e de 12 (doge)-de
'bolSo financeiro aprovado, para. cada Pedera-1,
viagens aos sábados, 9.
4), Clube 'de cifiõlais da Marinha, em. obra.
.
pagamento dos serviços reasizadosii-eià
por assim haver-ah acardacie de- Contratada será efetivada, pela Con,22
rasilia;
Os juros acetm contactos, podeas p artes azeitai , ioda
b), Centro cle 1nstruçáo de iruàjleiros . 'rãe> Ser pagas e duma st vez, pela Ma- 'abram
.ambas
.
s
tratante, até adia 10 -(dei) de cada
as
dis
, NaVais, na. 4i.ea. Alitintate. Visconde-::P iliha ft OSP ao término de cada obra, sUleis posmoes estabe,ecidas nas 07au- .mês seguinte so v.encloo, contra a ado presente Aditivo, -que foi lio presenta-ção das neee.ssárias faturas.
.)--de .1111:mania teeMTI):;. - . : du, OSSO. contrario, see:ão incorporados
.0 .-Casa da marinheira .de Brashia;e ao preço: da . construçãd de -cada obra, e achado conforme, e vai assinadoi Convencionam, ainda ., as partes con.4) . obro, -lianit4orOriáisj .e funelonals.. :pende .consequentemente financiados pelo Co ntra-Almirante Rei-raleio
tratantes que, ecearendt alteraçao -do
-cie Bouia, ' Com andante- ihível salarial regional as viagem, soOlárlaUla Quarta — Da Execução. 'nós. terinos. de,sta, Clausula:
. Nava/Coelho
de- Brasília, re presentando
• A execução do presente Ternie Acil , i :' 'CláJcsicta,-Citcd . a — DO Depósito:
a hera° um aumento p ercentual -de 19%
'tiro. Será .feita, coni baSe em solicita- : 4. _;50„,anho, asstn 4,e ç: -eoiinpromisso igarinha é, pelo Sr. pardo- Rubens' :dias por centos .
-Gaspar, OeredM, Geral da; 'Caixa, !Eco..efto. da Marinha, •-emmle'.'cille efetuados : 'de efetuar -depositets,
sem
lesos
e
sacie Mômica Federee4 Filiai
,:oa, -0p.,,p os .depósitos vineniadea a opa- , !cerregáo Moneta-ma na - .CEIP , assim ,dis,-'
ohorário Coa viagens será derr:Brasília, ,iniciado
pelo -Serviço -de Trans pOrtes -dá
'tendo- COMC) Test eintinhas . osdeBis
.Wa00:. ,. 'crimina dos:
Paulo.
;
.0astello Branco de Andrade é Plinio. universidade -Federas de Pelotas, ebriO iv das° o valor 4as obras nitra.; a) do cr$ 2.259.000 OQ (does
gancloese
a Contratada -à ebservá,-/o
Gustave Ferreint-Viljela i a todo oPage* a Or$
(quIxrze nu e duzentos e einquecit,e. mil
rigorosamen te,
.111(7es: de munires) a Marinha se com a ib% cie 'Va cruzeiros)- presentes,.
lo r do In- Ir-caí-lia,
promete a "fetuaw da -C EP OS clepo vestiinento 'deete Aditi.sto, co
em. :10 46 Março de: O. 'Os usuários -dos -eOletivos anonreina ao 1974
Pauio
R!ulrons :Gaspar -Cai- trarxi-se
eitos de 15% e de 4% p elopiasos res-, ..vez, Ou em parecias
pnporelonais
aos xa
-devidamente seguractos.do con,
Econômica Federai i-.. Reyriaun .formiciade
pectivos deedeze -(4). e neve -(8) anos,. ',valores das .obras descritas na Cl4ucom a apólice .119
propor eienala à parcela. excedente a sula ereeim, ficando -convencionado: Zartnini Coelho- de Sousa, Contando' aco 004-72,
da cowparibià
Naval
-de
Érasilla,
•
kival fica limitada à 20% 'ttrinta. por que na Pritrieira 'hipóteSe, todas as
'ros Pelotense, som ve ctinento para e
tento) . da valor do financiamento Ci obras serão financiadas imerliatamene: Testemunhas: Paulo Cast:ello Iltarrao dIa á de abril cie 197-2;
Obrigando-se ..
ta
eecie 'ha ,Claitaum Parceira, -devendo a: te; é, na segunda, que ás ..rnesinas o- de Andrade --PiOio -Gustavo
Coonnttria'attoa. ci a a cla ritei . -o 'preeente sera IVillela,
(9.9P .conjuniCar à Marinha a previsem ;:bras serão
guis) Mn dia, 00 o finai:x10 :presente
financiarias
tão
logo
se
aça,:
-Aos aceitos financeireis ' . .
c
tive o depósito cameepondente a cada
Caio n4- s- ejam efetuados OS : ,Obra o -qual deveis ser mantido pelo
servieeS ora contratados eerdo
MINISTÉRIO
• tlenósites previstos. rio -parágrafo Pie-; :prazo de 12 9,110SIs up ervisionados pelo Serviço de 'Trans.DA
" tofiirQ :desta Olágaula, dentro do prazo:: I)) de Orá 900:0 .00 to (novecentos.mil
optes da Contratante, obri g ando-se à
-ia- trinta (30)- dias a partir da cortai- eidizeiros);, na ato cia assinatura deste EDITCAÇÂO E CUT, '".TRA, Contratacia culpar suas ,determung,
Icação, da valor . umedente, a 0111' instrumento correspondente a 6% do.
Oes e a orle-nação im p rimida pela
Celhorveviltad:odaaqtszeulbest8i&tzleou lioneólnuisiv.
Oeseguirá nas. .obras já contratadas valor , cia' Mv-est:Mune:teu deste Aditivri,
UNIVERSIDADE FERAI
vesZci.),...,z1
té , o , h/nite excedente preVisto, 'casam a ser Mantida
pele prazc de '9 aPos.
DE PELOTAS
entura julgados' im p restaVels para ,o
ú0 A Marinha bros de 1% ai) Inês,SO
Cláuáula Maná Da Altiortisaotiz
'bre Uptelet. Valorat disparai:idos, COS,'' A.coroe li/afilo tio idnancannento. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
sFavlgos
- ilti cies, na -conforinielade das obriga-- obtido •de acordo eorn às Cláusulas
O. 17a hipótese de ocor a. ria qual• ões RoaiiistãVéia Cio 'Tesouro.. Nado .; :Quinta é Sétima deste instrumento. pelo pr esente nutrimento parNcular 9 uer avaria errà a lgum tios ônibus
-011CRJ:regados, do transporte contratado,
-será feita em doze (12) . prestações de contrato, Universidade Federal de' :o
Chiàs1aa Quilvta
briga-se a Contratada, por sua -excluDo preço das anuais, I nale e toW'Pelltiv-a-s,
Pelotes,
fundação
de
direito
públjen,
Obras
emita, a s
dna' dos Juros incidentes sobre 00 sal- criada pelo Decreto-lel 700, ele 4 de Iva
imediataente, a fina VIiubstitui-lo,
sue não sofra selução
•

•
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dos por esta: e pelo Contratante, que via e expressa cio encarregada pela fia- .tenção prevista na Clausulo, Décimoaquela os- dia corno recebidos, Oz quais calização: per parte da Contratante. Primeira.
Cláusula- Déc i ma Serão áa resClausula Quinta - A contratada
não .serão modifica/tos sem a prévia,
expressa e infitua concordância de ran- se responsabh.Da wieta o integralmen- ponsabilidade da ~tratada, todas as
s na
' airo
p e,,vai-sorant,o,
has as partes e ca,ram eenderá a- ama- te pua t•-i - en,.,:a da construçao, pela edizo, )sie
obrigações
nsa fiscalização e C.ontrolo das obras I qualidade dca inar,evAls empregados,
trabalhista,
sede
providencia
soem
e
civis da construção da Pista de Atle- bem como pela autaiçáo de serviços ou
tismo, a cardo de empresa Clonsurgan obras que, não acriloa pela Fiscaliza-5 guias de qualquer natureza, decorreu-.
Engenharia o Comerá:a? •S. A.., confor- çao Colmata:Me, tenham •de ser Les •do reIaçoo cmpregaticia ou indico'.
me .contrato celebrado, com á Funda- refeitos, acuopiejuize dá prazo fixado temente para o cumprimento deste
ção Universidade de Brasília, 'bem to- neste Contrato e de, outras cominaçõep contrato, •bem como rales danás civis
ro a aceitaçao cieSsas'abras„ a atinocausados-. por qualquer proposto seu,
Cláusula sexta
A Contratada contra o património da :Contratante
?ação dos projetos de drenagem 'aliperficial a profunda .o 'do . dimensio- mantera- ás -suas expensas,
enge- ou- de terceiros,
namento do' pavimento o o acompa- nheiro-residease - para, .dirign ao obras,
Cláusula DCÉlt7,1,z1,13721)leira — p, connhamento çla .constração das -citadas I mantendo, no :muni, um iivro, sob a tratada caucimai a, Da Tesouraria' da
sua guarda e responsabilidade, desti- Contratante, em mui ria corrente ou.
obras, Serio ta,Mnelii .encargos
'Contratada os trabalhos .top-ogrívfleos nado a anotaçoes do anda.mento dos Obrigações Reajustavets do Tesoure
de locação e r.-4( lamento e o forneci- serviços e cie quaisquer outras :ocorreu-- ',racional, o valor de (Lr$ 60,994,86 . (Sesa
menti e a aplicaçae dos "outros éleinen elas a eles relaciamadas que serão fel-- senta mil, novecentos a hoventa a, klu?a,
tos". orista,nteS alo itera 04 daa. espe. tas pelo eng'enneno-residente -e visa- tro cruzeiros e oitenta e cinco contadifleaçõe.s. da obro e, a realizaçáo 'da dai Pelo engenheiro-fiscal da Contra- Voa), correspondente .a (olmo por'
'tanto, podendo este, se o, desejar, re- cento),“ta-valor do eontra.to„-da seguiullinp.eza final.
Cláusula. Segunda —São partes ina gistrar no • mesmo UM, -ordens, ias- te maneirai
tegrantw deste Contrato, ano todos os trações ou reclamações que 'deverão,
1.- 1% (sim por conto) de valor do
seita termos, independentes de sua- por sua vez, receber •o visto .do enge- contraio, na ocasn'to do, assinatura destranscrição do bode ou em parte deste nheiro-residente.
te instrumento; :
Clausula Set,ima --- A Contratada se -"2. 49 (quatro noz cento) do valor
instrumento:
13.. AS despesas eialierao cia conta: do- 1) O Edital de Tomada de panos obriga g- retirar das obras, procedeu,- do contrato, por ocasião da reCebia,
do ási/bati-limpo necessária,. o, enge- mento da fatrira global,eleirient0 de despesa 3.1.3.2, - 'Outros n9 1108-72.1.1B/N .VV.1.3;
ie
nheiro-residente -ou qualquer mn
rereenes, onferine
.SerVieos
2) Espechicaçoes para o revestimen- empregado ou -subontinaao . seu, Se o. ' 'Parágrafo único. 1,a. USO. boyer
udo número. 415, e .619
.
ia cora resina sintetica A base de PO-. for solicitado Pelo engonheiro--fisea Latinas de ^serviços extras, a Contra-.
Assiro acordes.„ acamam ó, presente liaretano, tipo TAWtAN, Relpertan . Ou
talai .00mplemen tara sonda a. eauçã,o .a
instrumento, párçamoiãte :com tes similar,, da Pia.ta de Atletismo.do. Cote- da .Contratante independentemente de que se .0-briga,. de modo -que, esta seja
justificação
pré-Via'
4.'11'
:POSteriOr
ternunbas infra:suescinta,s.
ira .Desportivo;
I sempre igual a 5% adile° por cento)
Parágrai° Único. A Contratante. cre- tias .importancias-efotivatiente recebiPelotas, g de março .cle 1973. Cote.
3) Pranchas de 'desenho: CE'
denciara
por
escrito,
perante
a
Contratante; -D.eybn, gelteies Sikvei??a, Rol TP.02'
Locação:: CE.
os e Arquitetes paa,
r
'tratada., engennéh
Contratada: tktiOnel Piefflats.,
tor
Cláusula ,Décima-Segu.naa co -proa
nuplentaçao; c1,1
seu nome, Ware./ .a fiscalização date
- P4.02 -a- Planta 'Geral' -em
saco
da rete-noo roenuonada no clauTestemunhas: . Nemo,
das
obras
objeto
clube
Contrato,
PA'. 03
Detalhes- C/uusu/a 'Oitava A. Contratada o- i -sula :anterior não vencerá jurosnãe.Encarregado .d0 Setor de :Contabilidade.. ,cia Pista; .0F1
Detalhes ige-'
nenhuma hipótese;: ser vin,
Castclav Boacs ourcia-. 'Chefe do •Ser - : Gerais; CO—
a-se a inuma as 'obrei
br de revesti-' poderá, aem
xás;(.11 - IR 01 -,• -• Instalações •e.CIa brig
CttliWIt1Cr einigicka e . fical'à
^ viço. ,de Finanças. .
menta da pista-ate-o 'dia 4 .de maio .Culade.
Detaillies;
Ala
-n itrado
•A
disposição
ria •Uontratante, come.ga,
1973 e a entrega-los definitivamenOf. 'd 9 423 - •
. 4) A prepesta da Contratada stla, de.
renda .cia perfeita execticãe cla Ora,
te
concluidas,
até
oaio
17,
de..jtinhe
ama de 9" .cie fevereiro - de 191•2;
sendo restituído a ,C/Oinfratada,, .
de 1973, sáb pena se Moer:ter Das mui- saldo
que ria 'colidirem cora os demMs
apresentar, 30 (trinta)- • -dias- .
tas da. Clausula peenna-Tereeua som .após aque
ou/migas
mencionados.
nesta
Cláusula,.
. asainatura do termo :de reae- •
filPIVDAOAG ,LINIVERSIDAUE E 'e com p texto. 00,prexilite Centrato., projuizo silo suarias COM11.10,0eS
Mit/ente definitivo na obra, fliatade
19 A Cm:rabada se compromete' a. pela
U E RITASi LIA
FiCa. :aprovado Obedecer
CUtusa/a Pereetna,
"Comissão 4e Exame é 'Recebios prazos Mai:pedes. na Maioarçame.nto. gg,,Contratada, nos termos, negrarna
fisicoafinanceiro . por ela a- Mento -das Obras" de :que trata. e PaConthata que celebram a Funclacto cia Cláusula Noint,„enteridido-que
rágrafo
:Único
clausula Vigésimw.:
e pedi Ontratante aveaniversiaaae de brasília cra empresa eventitals divergências dá. quantidade presentado
rodo,
qual
integrara
e.presente
eon.
parágrafo
15.-nleo•.
Faca, :ainda, ajus.-previsilo
or,
3M cio BTCISI1 1,104 ,,; pana e:00140a, que . ,ocorrerem, :mem q a
trata para todos os eleitos legais.
tado .qtio a caliça° contratual não ser4
,00 1 , evestimeltto . ele VeSina sintética .eanientaria, aao iteeerr.eriteS de ..modirestititida
nos
casos
Ue-resoisão'do . .eonricaçõeS. das plantas, projetos e • espe.§ ;29 A -Contratada :declara. .ter
poliavetana, tipo
a voe
por fraude, inti . fé inCapiteidatie
att 'pista ;ele Atletismo em :constru- ichicações, 'Correrão per conta .da •Con, oheeimento ao. compiomisso .assainicto trato.
ou
COmprornetimento
.da ordem'
tratada_
vuo, no , Centr ,,, Desport'10 .cta Ruía:
Pe l a Contratante, perante . 9' A/Uniste,
tepsiclacte ele Brasília, no "Ccimpns" • :1 1v Tecle e' qual ler modificaçõe rio da Ertucaçao Clittira no sentido ca ClitOWCt Dédima-Tewceina
Ref.'50:1das planas,, projetes e especificaçoes, de .que
ocras egEejani ,eoneluidas
'Untvuro sctal lo cai 13.):asilitt
.aléal rio dependerem rie prévio, eimpreterivelmente pá prazo. fixado .e vaódS os casos dé forca-inator,
ito ,Federal.,pressa. acordo das panes, só será, tida que somente será admitida proiÁroga, .dairiente comprovados i lliseda ~tratante previstos na, Cláusula
feio Presente instromento de. een- -como a/A pensada depois nae à 'Çoiltra, çao do prazo gustrald dourei paralida- va 5 seus paragrafes,, a .Contratada'in.
Imo, a. Puoclagtio. .Universidade de tante as haver amova:ma,. 'por .escrito. ção restriçae na..execução..^.dos.tra -correrá
seguintes Militá:Si
representaria -pelo seu . int- o Previamente, com .oarespectivo orça. • balhes por .deternunação escrita: da .1. •Enas
gnivalente à 0,3% (trás .décia
g- aleote, o :Professor Amadeu tury, bra- mente,. .apresentada. pela "Centra:liada,- Contratante. •
Moa
por
'O/1M)
. -do Valor total -deste
iilene, .easacto residente e domiciliado oliderVadOs as preces unitários: C`or§ '39intarrupeao temporário dita, Contrate, multiplicado polo número.
nesta -capital, .eleiravgt:nr,e clenoniltracte, responcientes e constantes cio orça= serviços 'ror ' • da .inçativa ria Contrm- de dias gila excederem ao prazo liramenta
gerai
e
original
obrei,,
.das
.sirapiesinente , c)enúmaante, o: . :0„ :Em..se-ao,
,prazo, esta,
rtanto,
• acheidda
Oitava. s ,Ciáusula te,lites: dia viste na Cláusula
prega fm: do . Brasil CQC peitaclo .tambern o que consta da,,carta .heleento nesta
, 045% do valor da Contrate,
-4b98 03w001., representada , pelo. Seu, de 9: de fevereiro de WR.
uantea sejam.g os da. interriipçãO, per-. conforme sua
:graVidade;.
pôr qttaiquer
SOciol.:kiretor .Rdberu:, iviarChiori., in ,Conbratalite:
initinclo . As partas' contratantes;..ine,cli,
preço relativo :às modifica- , Mate ,acordo expresso ajustarein o: que inobservância das deniala cláusulas
dieithat,...OpF, , :11,5k d6$77648,8., biasileno
centratuals..
ções de ,ClUe trata. a. PlieSente Clausin lhos- for conveniente,
Casada, residente e domiciliado na
Clausulci EntiM,d-Quitila
rour...,
será pago pela Contratante O..CosiCláusula Wn
oa - A ,Coriáailimite pa- tas ser-do' .deseontacias
.nade no Sito Paaio eíti.plai do. EStadd. tratada,
da fatbra
apõe
defuntiYamente
conehiigará
A
Contratada,
o
cotim
preç
,
lute,
.
1
0,;'
doravauto
5e.u
denemina.
de .São.
.C'ontra'tada tenha,
reeeber
respectiVos
serviços..
dos
os
:gral dos sersaços objeto deste . Contra- Co/Watt:Me, Pedendo a refe rida' COn,
da sinipiesineme Guntl,atada, ajustam
Parágreflo Terceiro
No caso dó to, a ln
iportáneut oe 'Cr$ 1;49,397,00 trataria' recorrei' Ao Diretor de -Erige,
exectição, sOtt o regime de entrei- erre-ou.
°Missão'
no
orçamento,
(hum duzentos e dezenove Mil, abaria, em
tecla .poi, preço glOa1. odt, rev.estiinenprimeira instância o "1:44 •
Ou •enri quaisquer outrps.
eitocenteee noVenta e 'sete arliZeiroa) Reitor da Universidade, 'em instan,,
to .de resina sintettóit tie base de poli:g- .npil
ainda que aprovados pela ton.
retam?, tipo l'ARTâbl; ,do. 'Pista •de A- tratada,
0
'valer
acirriarnenCionade
:é
.
fixo
ela
§ 19
' . '
_aveia se Obriga .a ementar
tletismo era -cerietrução mó 'Centro Des- tratante,
Parágrafo Vido, Aa mifitaS
Serviços , previstos em todos- os ter- e definitivo ião. /miosido sofrer 'qualportivo .da Universidade ole Brasília, Os
q
uer
reajustame14.
•
dirão
sempre
sobre
o.
total
do
'Contraiiios
eleete
:Contratei
desde JA isentarD:
Mediante as Clausulas e condições seParágrafo Segunda -4- Atéia do va- te. e serão independentes e .ctunula-do a ÇoPtratacire de todos -0S Onde
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A Contratada, correntes do erro
.1;95 resultantes das 'eventaals,
Clausulo Décima-Quinta -- A usei'neste .atp, ,via dote instrumento, se
Cliíusu'lcs .Quarta -.-"Obriga,Se,a
ficações ele que trata o Parágrafo, Pri- São do ,presente Contrato, e a perda:
obriga a execti gir, :sob ç regale .ein- trataria, sela sua eXclusiva responsabi, meiro da Clausura .1.erceira,
da- .caução, em faver da Conitatante,
preitacia per preço: globair 'compre-' g:1We, a fornecer e ferranlentai, CPS
39 •0, preço aqui .fixado:compreen- :além de outras cominações
endendo Material, niãO,de-obra é ta. i-luiterials, os , equipurgentos e e' :que: de; aluiu .do .serviço previsto ne,
se- ao, inde,p endentemente de..interpe,
destes deli-mis 'encargos, -e revestimen- Mais -for inecessal,lo es obras, bem. .c0- sula Primeira, a reato Tão :de todoS.
fação judicial oh 'extra-judicial', talánto. de resino sintética à base ele poliu- rire á feitura de ellSalO g e testes, a, Ve- onsaieS, as .srerifieações
:do a C;Ontnat4cla:
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rificaçã,o
e
a
piora
e
:dos
materiais
e.
matariais
e
egnipatrientos,
servigog.
retalio, .
,l'AtiViX, da, Pista
-01, pedir concordata .ou lhe for
.serviços• .eXectitacies.. .
•de• instalações. executadas .:benr.Orrio decretada álência;
Atletismo .em coristruçãO no..Centro
I? A . Controtada ,Obrigaiea alie.- 05 -consertos -e receristruçõe.s.tve.aeonDesportivo da Eniveraidarle. de Brasí02. sUbemPreitar parcial .ou- latalia . eem :pintura, elaa faina, .bana pregar na execução das ojaras,..niate .tratante=jidgar necassarios• :para -o, fiel' Mente à abra, •soni, o 'consenti/pente
coriStaaição da pista e o . fornecimento riktiS .novas -.de' primei:ra •qualidaeler e cabal Cumprimento ,deste tentrate,. prévio e por escrito' da: Contnattunte;.
49 O pagamento :do . preço estipula. 63. . • Paralisar -e's trabalbos. por mais
Coda). i fsseaiizsçao e o centrole„cia peM: eciane• 'Observar, 'xigorosániente, asdos qleinentea Meneie-nados . no para, Espec;fíc,ações• .e Normas de ,ENectição. do nesta 'Cláusula será .efettiatie. Doi:O- de 10 .(dei) dias .4bri5ecutivos sem :a aplicáveis
a.
cada
Coso
sni valor integrai, dentro ele 15 .(gbilia• :cenordáncia, prévia é expressa da.
grafe'.
4 Contra-latia •niantera no 'can- se) dias da -data/ ele apresentação, da, Contittante;
Parágrafo uuico A execução obe.
clécerá em tudo, aus lo,c3is, planta,S,. teiro das- -Obres, mostruáries doa . Ma- fatura, -após. e, cera:Ir/são 'totalidacle;
não Iniciar. as obras .até. e, 59
projetos :e espeelnaiíeS,ja eia peder. ..teriOls destinados á conettrigtio; tudo dos SorvieeS é suafi,.ProVcãe Pela fls..' , (quirita) tIlEi após
- reeet,iutento. -cia
contratada, 4evidiunente
.40P.04.14,04-404.PEPI. Ukfo .1100 osiliseg e"da- 'COntrataiite: COM Á 20, , OrdÉ411
'S0011Q03.
de continuidade a prestação' ajusta.da.
it. A falta . de cilaiprinieuto. de qualquer tias obrigaçoes assurnidas Peia.
Centrai niza uivei tara ha imediata reseiSii0 'do presente .cuntrato, inde,pen'temente de aviso, notificação ou inter..
pilação., judicial ou eXtra-judicial, fiem/ao. -desde O. Contratada, .canstatnitta, em mura para todos as' eleite's
legais e sujeitando-se, ainda, a muita
da de 0,0% cmcnada sobre o Valer
do ontrato, , contada a partir do ate
/taltoso. lê. Os -.Casos omissos .serão resolvi,
.dos pelos dispositives de lei que regem
-a matéria/.
11, ..a,'Ma desde Ia eleito, p ara qual'
. quer aÇa,Q resultante do, presente cosi-.
'0,143a41- cio, 1:IgEbetn) i -CAIA VeRlállCia ex.
foro cio ifuetiçO. Federal,
trato,
prásá de qualquer outro -gim e contratante, demandante ;ou demandado,
..possa invocar sm- seu. favor,- .
O 'valor docontritto, para os efei..
tos ,constantes da. -cláusula. 9 9 é de
tselecento,s anil
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— Da Programação dos Trabalho
05.. -deixai, -de cumprir o projeto e . ene tara -o pia-ao- de 0. (oito) diaS,
MINISTÉRIO'
especilicações- a entratuala, sena auto' -contar da -data, elo recebimento da na• - Até o dia 31 -de Juillo -de -cada czartificage
para
rejeitar
.pardal
ou
teDAS
'7,RpNo• prévia escrita . da -Coatratante;
cicio, -a SUDECC estabelecerá -com o
-061. No .peinnitir fi livre acesso tios ta:imante as ebra,s, ou; aprovando-as Go/reina-10 o Progiama Azulai de TraCOMUN,TICAÇõES
elementoe. da _fiscalização da Contad. lavrar o competente "Termo de Re; balho-pina
o exeacicio seauinte, conaante -aoe -serviços, -depósites ou ale- eebimento das Obras"; que deverá sua tendo- indicação--pormenorizada
dos
assinado
pela
referida
Comiaae
e
pt-la
pendências, -onde se encontram os maarrviços sarem executadas e tendoEIRA
EM:PRES* B
teflais, -utensílios ferramentas, má- Coatratada:
por base -o Plano de Treinamentoafiaras, eatiiparnentosa etca. destinado "Clciusula Vigésinta-Primeh-a
As Anual de Mimo-de-Obra, devendo, dele. 'DE 1,Q11. N.E.Ot .E TELMAI-09
,às obras;
da,indicação alta
constar -porm enoriza
das oaam
deixar -de demolir e ou -refazer, . despesas -decorrentes
-correrão à cordatoa- serviços ,ae apoio a corem prestados, COntratá que entre st laam a Em- por sua conta, qaalquer . trabalho axe- -contratadas
Assembléia, presa Drastleira -de .Correios -e Tetede Cadastro 030 — Mia/MEC oo qual, após aprovado pela Assembléia,
eutaelo -pela Contratada ou seus -vénione
Departamento ,de lilducaçao. aísica, Geral do. Consórcio e pelo -Superai, ; grafos e a iSregieté Prançaise D'Etu-a critério da ,Contra.
- 1-1-bampreiteires,;
tendente
a
..R1D1a00„
passará
a -voa! -des et de ReaZisations d'Equipe.,
tante.7
,ciumaa. Vigésiantegunda -Fica ler como aditivo ao -presente coa- ments. postalw
Somepost
recusmase- á indenizar .os (la- eleito- o fora do Distrito Federal para vênia.- - Para a exercício de 1973- 9: naoionat,
goa ale Qualiatrea natureza, ,causaclea à diurmir-qaaismier -questoes: ernmeles Programa
ser eraboradcn -nos- , -Contratante . ou a terceiros, oriundos do presente -Centrate,• cuja Valer -é primeiros dois -(2) meses do. ano paca Por eSte instrureontea particalaa da-Caapaeetição elas obras, sem prejuízo arbitrado cor -Cr$ la219.807,00 (atum -execução no segundo (2") semestre do -biografado. em 4 aquatro) , Vi.afs ci
igual teor, a Rmpresa Brasileira de
-duzeatos -e dezanove mn, oi-das embai-ilações legais
-qae, estiCorreias e Telégrafos, ora -denominada
tocantes e noventa e sete cruzeiros) MeSMO anO,
ver, sujeita. Contratada;
alati-- Dos Recursos
:sede- à A,venidit Preet,
:. 0ECT",. com• rk. ,deiaat de acatar manter-ida, cera expressa-renúncia das partes CCM,
_
.aão da , Oontratante,. na :$entulo de in- tratantes de qualqaer outro -que te,,,,, 'ciente- Vargas, 290, Guanabara, nestePara '00triT egSt ° 9 °Pç'(19.10.`"'"'
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terremper temporária ou defina:ave,- nham ou venham- a ter, por privile- -- /.;)
-de acordocoou,
en o Plano de Aplica- , Érigenhearo Haroldoper
'Corrêa
-de- Mattóm
Mente ,qualaaer serviço , que não- aten- giado ou especial alue seja.
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aprevação
-por
seu
SuperintenContratadas,
assinamaas
partes
:este
-- :S5inepost, Érternational, ora -dono1a. deixar .de acatar reeomenciaçãO instrumento-em 7- ,(set) vias de igual dente, a 'RIDÉCO poderá, suplernen- .itivlokia,
r
,, SOMalsCa , sociedade
Clatistfla -Sexta.;
teor
e
foama,
-na
presença
das
-testeIa,. deixar. as Multas, por excesso munhas que lambem- -o- suliscrevem acabas
'com' -mista com sede em 20, Avenue -dá S'éPv()Pr^i°5dedo''C°11"ici°
lar "ecurs°s"
constantes
sei/ -Ore amente
al a i'is- pada — Fr ança, neste ato
de praZca atinguem em c-lakticalea
vez empenhadas, -considerar- aap,aseataaa 1010 -seu paoaaradaa
iiento o valei? de. 0% aseis por cende fevereiro- de 1073. — que, mira
law(etico(itno-Vê9netsoT, jamiatx-s) iie Si
inCticg
9 itaadainse:21,1O0Pis'ease
co ;itr
Cr
ateaódrógéea ;eCoeiorrofriLltd9aaoteana,,s
to): do Preça _global ajustado -pára a aaindey,
Contratante. Roberto- 21-álo,,ftivla
,
ar
íbra
Mela0it
Contratada.
-OldaSula Décirna-ereta aa Correra Testeinunhaa; a-, Maria -aras Dores soai posio diSposigco — a 'R/1): fil00 segunda à Primaira, med iante -aa-a9hrepassará ao Çonsórcio, até adia de caçoes -e -clansulaa ',seguintes:
por-conta ,eaclasiva da Éontratacaa,
.Adálino .Sandes• cio soava. cada, mês a- lanportancia referente
aaeponsafbiiidade per aaialquet aso iá- ,ffimetda,
Palha
de Pagamento do Pessoal de
'Clausala." Prmi-ez"“
-devida ale- patentes- registradas -e ain- -(Ne 2-134-B aa 24=73
-Cr$ 4.23;00) seu quadro
'coleado à sua disposição a . a
abjeta do presente: coraaaaa,
ja atue resultante, de casa fortuito e
e i!efer ente ao mês anterior
por.' :ittiau'ep- :oausa, a destimiçãO ouf
é a aeolaboraeão, .de„ SONIalPOST' à3),
Parco
instalaçao
r
eOnsá
r ozo lléM para, eattidos e- lifipleartaaao cie
-danificação parcial eif total da obra
início de atividades — visando asse- novos e modernos mat .:Aos de babaAIIMSTÉ1R10
em aônetaucaaaaaté defiaitiva adeitaçãO
guiar a -Mainftençãe ,das atividaeaa lha, à lua ale tapar a exploração alça
dela. pela -Centratanitea ,beria como- p.a,
DO
iniciais do Consórcio ate que seja cs- serviços postais Mais eficiente eco,
indenizações devidas. per lates orittr•
tabelecido Programa de Traballio
visando, principalmente; a
nnie41,
en
doa dos ',seaaiçãá , coritaiataelper Mesino.
INTERIOR
respectivo , Plano de Apliçaçãe, • areporcionaa-lhe -eoridiçõeS para ata
q ue ocorridos ha "Via publica
SUDECaa liberará ao Cenatircie a lin- monto da receita e a aeduçãO- das
Clausula ,Décivia- g ettnia Cornpe
perta-nela de :0r$ 20a.080,00 eduaentos ,custes o -eracionals
te Contratada toldas . : , aieenSUPER INTENDÊNCIA
Mil cruzeiros) Mn -duas parcelas- iguais,
, -da -SONIalfaCSar
aas. - é .frããciurar; -neceaaarais--aps etviDO
DESENVOLVIMENTO
senda a apaleio, no ato de as a ualatia. 1.2 A .eolaberação
- ",
_deste-Contrato,
pagar
és
ços
à L( de'1' eneoatre
aseque
~brida
no ESC°
o ra,eensatai
Trabalho"
411a0111. rnentia5 -.fgeseDittS , por lei e aar, DA,' !RUMO: CT.ERITRO,OE'Str,E dó -presente cenvêaio e a segunda três. ,po(3)
Meses
após-.
.
teiro -Cre, serviços a -serena prestadee
aervaiateda a legigiação e posturas redestmaContratote
integpárrté
fáz- paxWeritesaaa Obras -O a; segurança piá-, Convénio 4e,delegaçdo . •cle encargos sois
gisciatação,
cofie Se -nele estivesse- integralmente
liliéR,.'OeiTyás,sirá atender ao, -pagamen- regime cio aanalastração , que entre
aô seguro.-40 pessoal elespesas de- si fasear a Superin,endência 4-10 De. A ,SUDECQ fiscalizará, permanente, tamserlin, adagia:liada-o seu Apar/diMente. -a -execução -dos trabalhos de te ne 1 :devidamente aubrieado ,pelitta
aorrentee ,da leis trabalinstake pagar
da :Região Centro- torisórcia,
podendo a toda a alai:quer :partes -e valend9; -expreaSailicate, -no
liaPeatea, conetnna do _água, lug, for- senvolvimento
Oeste ,e -o Consórcio . Municipal -do tempo
-exercer auditagens de ellialquara Qap nãe, contrariar eia :terines ',do mie0„-de.-clué :dependam as abras e aeia- Médio
Araguaia
para
Admintstraeao
viaet :aqui -adia:atadas, bem como ,db Gentio -e Treinamento .de Moo- nattireza,.seja -te:c:laica, administrativa Sente Contrate-.
oblaigaçõee, fiscais que lhe forem- aprt., de -Obra Médio Araguaia, na lot•-• ,coirtabil éa anaaceira, -9brigandep-se o - Cláusula .Segunda-: Do.Prazo
Consórcio a aulliptir ou Mandar cumcadria em seu aeine ou, nada Contra. Ma abaixa:
Execuç,i0
tente, item cituiilqp.er tape, para . esta.
,ppjx -as aecoarendaçOs ee -da ,ataifillOaa
O prazo de -execução--dos- :Sela
Mis -8 dias- do -mês -de .ae
zembro -cio emanarias ciii talS inspeçaes.
ar4wifil:Cfnido. A obeervanCia
Viços objeto- do- Eãoapo ciO ',Praaallie
uno- -de 1W12,-,aeggelarri firmar o ma-laa
.ba
nescisào,
leis VéggieMaiatea n Paetnrara :a 'Que,' Sente'
lera
adeZeirovea
C-inicia
'Convênio, ale,- um lado- a !Sapea
iiè • 'refere esta Cláusula, -abrang e -as' :ninterideacia
Deseavolahnento ,da A SUDÉCO e -o Consórcio .poderão, dos serviços- verificaa-Seá nos terines
oRigOnolas do .Ceireelho Regional de
,a mialquer tempo, denunicar pra'- dá aelátistila 10..
-Engenharia e. Aliquitetura. .05a-fechai,. ,Regiào- ,CentaaCeste StalaaCc., sente
ris to de conveniênérita ma 'facearia a colecaçãO -de pipa :treete lbstaunieato- -designado per sua - cia -oueorivéalia-eM
contingência administrativa .ou 2.2. Pica aselareekto- qiie -as *azoe
sigla-SUDE,d0„ aepreaentada pôr Seu
is, tende em Vista -as exigeacias
e Qualquer de de utilização -dos espeCialistas , Md-ida-aegiatto na aeSpecitva aegi ao ala pitado ;ai/porá/tendente aaigenbeiro Nelson suasinadimpleinento
-clansulas
ou,
:ainda,
por oripeta des hos -Quadros -anexos -e no lascepõ
jailé
Peaaeira
Faria
eo
'Consórcio
Çoirselhei era -cala é a ,constraçãá kea,. ,X1, aballió , ,conatitaiern unia esdae.
nscipal ,do Médio -Araguaia, desigiutclo: verdeada de lei au regi/laia/ente , -qiie do,
dos trabalhos-a -serem ,ef(a•
o tom nem
formal Mi Materialment,eiln$ matizaçãoA -Con- neste- instrua/ente tôneórcia Md, passível
;CláuStila Déctma•- , Ottava
tuadós,
mas -que eá -'eapecialiáae dg,-de -execução. As , partoa. obrisentado
pot
.sen
PreeideateSenlier
• taattadet. aesponderá pela solide*, se
verfi'o, ser utililacles inaidinede spá,
~-se á
-outra asilo, -cena capadidade„
gurança e pé-afeição doe -serViços -exe- Ladialau. Criatino Ciartes;:medlante
Mesma -eiri, lugares diferazoável, das- taaties da ,denan- rentes
-inicialmente ;previa!,
'evita:dee, pele prazo- dá 5, apareca anos clauSalas -cenalaõea seguintes -que as -prazo
CM, pior/Meado-se -entoo, -6 paga- tas, na.daqueles
na Copforinidade de -,que 'dispõe o -CO- partes 'estipulam; Outorgara e- acei- mento
Medida
da necessidade -dós- lapa
-de-serviçes
cace/dados
até
.
taria:
eventiftdaseaãO.
. .digó Civil Braelleira, a cantar da -data
data da xeseisãó , e reversão dos 'bens, balhoe. ASaalteraçóes
comuns - acordo ,entr e,
,da entrega -definitiva das ,obtas.
DO 'Objeto
porventura doados nela SVD17100 aof coirSideradae,de
da
Corriiaaão
Ceerclerraa
.Presidente
•Clanáitla liecinictona
Assiste aí
Censótelo,
Porá- e -e Direter -da ÉgaTIPE.-ae
Cont
ratante ó- ,direite cia recusar no A SUDECC transfere ao Coirserelo,-,
IVN aa. Da -Vigência•
BOmE.POSt.
;tode ,ou, em parte-o-sei:viça , dada como a. -partia da aásinatura de presente:
•
..executado; Qaande não- 'tiverem „sido convenle, os encargos de adm(nietraa Este aonvenle, depois de ,aproaada Pldusuld
Terceira: , tos geios . ,Para a
aigaresaareate Observados o projeto- -ou ção do sistema logisticó ele apoio ao. pelo Conselho Ceifada-tive, da
Eaecaçdo •tloS :Seattaes
as eapecificaçaes, obrigando-se a Con- Centra de Trearamento o Médio Ara.,S : UDIPC0 a pela Assembléia Geral
tratada,. neste Caso; a -reparar e
ae- Para.
Coiráóreio vigorará polo ,tompo : ,iple à1 2.1 A 'ËCT fornecerá, 'seria ,Õrraa
aprietruia :par Sita, -conta e T.hieo , t que:
para :a SOMFPCSaa as. passagens ,11,1,
partes ,entenderern adeemadó.
Dos Metes.
• areeeSsárlo. se fizer para-e- plena ,e -caPer estarem assim acordes, :assinam terirácionaia mio tteeho ParlaRio,Paa
1)- -Cessão.cle . -Imóveis aataaamca. -o presente ,conVenio os represaidantee ris, tarifa ecenômica, para -oà- -espadabaf etimprimente- deate 'Contrato.
Parágaafe aplico. No ca-ai ,d9 erro- los — A STIDEC0 cederá nó 'Oonaira -da ataDliled e do -Consó rcio, juntar
a lislate, -da SOli¡EP,OST, ficancle -e.oavenou omiasaa originaria de projete
eia imóveis-eqaipamentes de sua mente com as duas testemunhas, a au, Mimado que os especialistas- fraameees
das especificaçoas. ,que Mtegaarn éste, propriedade earistentes. -em Apagaras, do presentes.
que ultrapassarem doze Meses de tuaInstiumeito o" Miais -da acama-agia; Vorixoreu ,0 Barra -do. -Garças, -que
Ara-garças, -8 de -dezembro- -de 1972. lano- no Brasil: terttó digeite, de Reer.
correrá por conta da, Contratante: !, jani ~sideradas necessawies ar? plane
Ënge Nelson ilatro Ferreira Fatia,. do com a -regalianonatção francesa
de 'trabalho; Mais uma passagem
mie promoverá á seu .critério, a apti auncionameato
-Contou- de :treina- :aturaria:tendente -da s'ClaEd0-.
0
de
.reeponaabilidacle
mento
da
Mfiede,-Oloaa,
torno-indo-se
ra-0distam Op istino• Côrtes-,'Presidente ' do: Patis=aiioaPade, tarifa econômica,
Ciaatsuia vioésima â.bplamtaTio:
-a -cessão- agiande ala entrega Consórcio,
• 'Parabém aerãe foraecicras ata o roaobriga se aaconeltialós definitivamen- . dos bens Mediante Termo, de Trans- Teatenitinhas:
M.
:xlmo de -6 -000 passagens :aéreas Irã
te ee 'seri/Nes, objete, destç -cartratea :fuendia
Éscritura Panca. 2)
Governa-dor do gatear() de; :trecho Rio,Patiaaaro, olá
notificar,, pôr escrito, -a Contrata.nte„,
Pessoal -- A :Raiaaltaa Mato. Grffl{5,. — Laentao- Di Ramos: Pai is tá,ÉIN eco/retifica, a pedieló
dando a ,esta imediata cie/roia .cliste. colocará diSposieao ao -Consórcio
Caiado; Covernadea do Ratado de ,SOMÉPOST; para aterra et às becessi,
Parágrafo 'Carito. À Contratante:
(IWJOIV.er
sen , quadro que Ceias. — José Cosia ,CaMeanta
dadas
,clç pesquisa e ,buseaá.
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coirmate aonatlialir uma ''Coinisale
andros ~Siderem necesSaaio- -à dia, iiistaa alo ra'arlor,
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Eaarne e iteCeahrienta das Obras'''. cação -doa eelaiées -eenvericieraidos.
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Outrossim,: .a ECT fornecetft. Sein Clausula Quas•tai Das infornzações, dois mil e novecentos francos frau- calculada sobre o montante total dea
notas prorals,sorlas referentes és In-.
êntie para a 'SOMIEPS:keT, asnasSa- Dados e Antornagoes Fornecidos pela cases:. .
Nesses honorários estão- incluídos o -partáncia-s mencionadas em. 7,1:3
ECT
gens aéreas nacionais, ferroviárias
-salário
diretoa
ser
pago
aos
especia.,
e ene_ 9-.3 abaixe. Esta c-omissa:o,
' Marítimas ou fluviais que se fizerem
mio 4.1 A ETC colocará à disposi* listas franceses, bem corno todos os calculada por PARIBAS, será devida
:necessárias', corno também colocará
eito da SOMEPOST, ror intermédio da encargos sociais -e outras despesas di- após a entrega da totalidade das nu.
disposição dos _especialistas da
SOMEPOF.ST as viaturas, com moi:c- Comissão Coordenadora (CO) defini- retamente relacionadas com- o em- tas promissórias referentes cso aduo:tda
no Escopo de Trabalho, todas. as prego do- pessoal, nos termos da-legis- oai e juros e dentro de 30 (ttintoSY.
ristas, indispensáveis ao- bom dessem.
dias após sua, apresentação.
informações necessárias ao desenvol- lação fsancesa.
perrho- rios trabalhos.
8,3. As notas prornisselaa;teprea
5.2 A título de pagamento ,pelas
3.2 A ECT. coleará à disposição vimento dos trabalhos, inclusive as
da SOMESPOST, livre de ônus e a par que elevem ser obtidas de pessoas fie despesas totais de -estada de Brasil sentativas dos jures, cuja ,cliscrminaa.
ção está feita no , Anexo A, deVerdo
,tir da data de entrada em vigor do sleas, jurídicas e de organismos esta, dos especialistas da SOMEPOST,
contratos,, os seguintes locais com su- Anais, federais- ou municipais. A seu MT pagará a mesma -SO1V1EPOST a também ser aceitas e avalizadas. da
perfície. suficiente para .alojar ade- -critério, a ECT poderá credencial: importância liquida, fixa e irreaius- mesma forma que as notas. oromiaquadamente, do mínimo, os segvintes membros da Missão SOMEPOST para lavei de FE. 2.:511,200;00 Mole' mis soritts represeriattivas do pilinalpó,t
especialistas, e atender às :3;ns:testes eljter diretamente as Informações cio,. tirões, quinbentes -e onze mil e du- As datas de vencimento dag notas promissórias do- principal ados , j uros dósejadas, hem- como, para poder ria-li- zentos francos franceses).
necessidades:
ze as -visitas e inspeções referentes 5-.3 De acordo com o -estipulado go .sterào , ser coincidentes.. A entrega dos .a, 2.1 Alo Mb de jaweiN
sus
títulos será- efetuada jUntamentaa
Escopo
de
Trabalho
-(Apêndice
n9
1),
aos
serviços
contratados.
-L. õ Chefe da" Missão (sala inclis
SOMEPOST deverá porneces -os ser,. com as llotgs promissórias- referentes
Weloal);
4.2
A
SOMEPOST
não-utilizara
-quatro espeeialiStas categoria a nenhum documento, -Onde ou informa- vices de 584' (quinhentos e oitenta e ao principal.
4sala individual para cada um);
quatro) homens/mõe. -do .pessoal
01414$211a Nona-: Das Notai •
e;-eci pessoal de eaeritório central da pão, fornecidos peia ECT, senão como lotado da França no dedorrer cle--praPromissádas
subsídio para eXecução dos serviços, xo -Contratei de la -(dezanove) meses.
* Missão, ceinPesto
oompremetendo
a -devolver àEM"
E" Na -eventualidade ele a SOMEPOST 9.1 Todas as importa:mias usesieloa,
• um chefe
-escritório;
todos os documentos .ern sed poder por não vir a fornecer a duanticla supra- nadas em 7.42 e 1.1,8 assiM. ~cx.
dnas secretárias bielingües po todos
dende -efetuar tradnções,
ocasião do encerra-mento dos imbu- citada de homens/mês até o término.
8.:3 das Ciai:st:1U anteriores spiúsa
lhos.
cinco datilógrafas,
do prazo contratual, fica .conVencio- representadas por -notas .Preints.50rias
• Unia reeeptionista-telefonistai,
aceitas pela ECT e avaliaadas .001:a
nado -eine de preço total constante
Clã-as-ala
Q ui n ta : Do s Frollorft s
• :dOis eeistinuos;
io
presente Contrato será deduzid g ima' Tesouro Nacional-, diretamente, ou- -por
Pagamento de 'Despesas
urna sala dá esperais
portanda correspondente ao , -custo Intermédio -de Seu :agente a4itosizaeUma- e,ala,,cie conferencia podendo
-unitário :por 'hordeso/mês,. corifornie dos
5.1 A título de honorários pelos discriminação .gbaixo, multiplleado pereceber 'pelo 'Menos 29 -pessoas:
9.2 Com referência à nota, pron.,.
oS especialistas de Categoria 2 serviços da- SOMEPOST, nos termos lo Minero ide meses não fornecide. rnisseriis mencionada ear
noveá O terão instalações próximas do es- cio presente contr ato, -a ROT -pagará 'Esta ~estância será • deduzida dá ler de FF. 1.491,410;00 (hum mithitõs,
àquela. g importância -liquida, fixa -e primeira' nota premissela referente à, quatrocentos e :noventa e Sete Mits
critório entrar ria MiSs5.o,
2.2,2 $1)4 PrgSilia i Belo floV.zonte.: irreetjustáve de
0.".02..900,0 (ao, -Parti financiada, sendo os jures -de- quatrocentos e -dez francoS fra:nceses)s
— três especialistas 13 -(eas tinut
m
ze ilhões,
-quatrocentos -é sessenta -e vidamente ajustados .
deverá a; mesma, deVidamenteaceita.,
,
ealo.41;
e :avalizadas ser enviada a Pedi
"(
e- Oito especialistas
eleito Sumo Trus-bee -pôr ambos- -O"•--;- unia amei:eia bu Uib,ne. ((ontra,
signatários, com instrueõe5 iisrevog'á,
I
tada Pela ECT)..
veis- para entrega s ia Sosnepost. qaitftCategoria
1- Honorários
Estada
I Custo Unitária
3-2';3 Em Si Paulo:
rio deseu recebimento.
•
•--- -dois especialistae
(e uma so
9.3, Os 80-% -(oitentapôr- -ceisto,
sala);
referente nó Nino/pai .serftó : represou,sete ;espeelalistas Cl
lados por 10 (dez) dotas prenils0-.
aro,
FF.
ISF ; •
• cirna secretaria bialingsle (cari'rias no malar de FE. 1.197,92140a (bank
tratada pela ECT)..
milhão,. c.enta. e noventa a PM' •Mi-43:.2.4. C: espaço 'recomendável é de
novecentos e vinte e oito fra000
' A
-[
28,650,00
4.300,00
32,95.0AQ'
1:9 in2 -por espetialista e deve consi-franceses). ogla
•Çl'el-i4lagiO0Igderar-se à possibilidade de alojar
13
22.600,00
4.300,00
a6. 900)0Q
tanibéin, -gs homólogos ;brasileiros russ
ittesistaes,E\s'apii.14o?',"18.e'rriettSisclaassaoPa'sai?liara%--respetivas salas- dos especialistas, de
na. sua. .qualidade -dá- lDruateSS.-Cis
C
17.000,00
4..300;00
21.900;00-Meido com o ,preViSto no Escopo do
instriiçoes irrevogáv.eis, Conferia:O:
Trabalho aoexi 4 fim de garantir a
elejo .anexo (vide Anexo' V).- DéSel0, L1'0,11,SnliSSÃO do "lsnowshow- e o bom
il
o Momento- que aquelas Rota.S.
atirlaniente . .do serviço. Os locais seselas iorettia -entregues. paribaS;
Cláusula Sexla: Dos "Pributos,
1.003.235,00- ;(luirsa milhão- Mês mil* constinijrão
rão Providos de ar cond icionado ou
- titsiltaa de orÔdltô.
Contribuições e Encargos
scentliação adequada.
duz,entos -trinta -e elmo franceia fran-, condicional é irrevogável
e: Sorilc 11,:cases).
-mie
-deverá
ser
transferida.
2.2,5. Os locais do trabalho serão 6,1 Todos os tributos, contribuições , 7.1.2 10% (dez por -tento) domeas vremerite Ilegóe l à -V e ts• Em CÕIISPCIUCO"
o p a g amonto-desSaa notes ; prô4
provides, per -conta da :SICT e até -e demais encargos decorrentes da le- inc total, ou sejam, FE 1.497,410,09
data de inicio -dos trabalhes, com to,, gislação francesa que Incidam ou ve. (hum milhão, quatrocentos -e novers. : , inissóriiis: nó seu respectivo,--Venônitenr,
eloS os recursos necessários á execução ishalt a incidir, direta 051 indireta 'ta e. sete mil, quatrocentos- e --dez 'rani to ndõ ,poelórá Ser nein adiado, nenli
dos eviços, tais corno móveis, Man, mente, sobre o presente- Contrato ou -cos franceses)„ doze Meses .após à data reousagai seja . qual: for o inotl:Vo:
veado, ficando- a ge ir gÉnantlela det
sítios; mateetal de: escritório, etc . e, sobre o pessoal deslocado da França,
pagamento estipulado em- 74.1 maneira
satisfatória pela, eançáo
;principalmente, no esoritelo central' especialmente imposto de renda, do
contra
apresentação
de
nme;
nota -aio'. boa, execução rio Contrato .prOléta
-Main .a cargo -exclusivo. ria;
da Missão; de:
-1111SS151U
teste
valor,
-conforme
eito
•SOMEPOST.
-,-- sete máquinas de :eserever, de • .6..2 Fiearn a cargo -exclusivo d a pulado na Cláusula- seguinte, , ,1i6...1 dó-presente -Contratodo Anexo A,
'alétusula iaoligd: Da gficdoro
preferência Idênticas elétribas;
lECT todos os tribute, -contribuições. e -O:hW:lado
7.1.3- 30% -(oitenta por tente)-, ou9ontrato,
duas maquinaS eletrónicas de dernals encargos que incida:a ou. vecalcular (quatro operações com rr.gis- nham a incidir, direta ou indireta- seja, e salde -cio Valer total do ;Cons, 10,1
Contrato
terriareeeea-, 0W;
-isto á, FE. 113W:280;0a ,oníts:,
tro geáficoa,
-mente sobre o presente Contrato, -dea- -trato,.
satisfeitas integralmente aS
milhes novecentos e setenta -e nove- 'caz
rima -copiadora xerox;
do
que
decorram
da
^legislação
brast•
guia-teu
condições:
•
e oitenta francos (ran., 10,1, s1 Aprovação do Contrato pea
-dois mimeógrafos.
federal, estadual ou municipal, teses)Cinzentos
em
(IN
pagamentossensestrain
As- quantidades acima indicadas laxs, leira,
-los ,ailtosicladep francesas - e . brasileiras
iguais e ;consecuthros, no valor do
- dedo- ee modificadas, de comum inclusive- suas autarquias.
•acordo entre as patroa, polue necessi- Clausula Set-ima: Das Concuções as FF, 1.197.920;00 (litins milhão, cento coMpetentes.
Recebimento , pela Sói
neposV
.Pagwinonlo
e noventa e sete mil, novecentos^ e
dades do- :seeviço.
da uma copia- elo Ceristicedo de Regis4,
9- escritório central -receberá as 11- 7,1 O' valor -de presente Contrate, vinte e oito frenesis (aanceses) -cada tro
, da Operação emitido, péla - Rano. .nhas telefonicas necessárias à coritm, ou seja FF, 14,974.100,00 1:quatorze um, vencendo. primeire -no 259 01' Central
Repfiblica do Brasil;
Ideação dos membros da Missão com- -milhões, novecentos e setenta e -que- gésinso quinto) .mês apõe á data de 10-.1.3daRecebimento
pelo :Banco
..13, Administração Central da 1.1CT 0, tro, mil -e cem francos -franceses) será inicio do Contrate, ou ainda, doze Trustee dos notas ppoiMsserfas
Caiadom a rede urbana,
meses
após
a
data
-do
pagamento
-da
-pago-da seguinte maneira:
pela- Somepost, aceitas' pela ;ECT
passeia definida em 7,1,2 das
3,2,6 Coin referènola ao pessoal de
IA 10% (dez por cento) -do Valor :segunda
e
de:Vida:neste
avalizadase
ae óralla
conforme discriminado- -no
anoto mencionado no Item 3,2.1, fica total acima, -ou Seja,. FF. 1,497,410,00 acima,
-nhads itruçõesadq os,
conVencionado que -o chefe do escri- (hum quatrocens' e Mventa A-nexo A.
•
fundas aia Clausulcia8 aeimes
tório, as secretárias bi-lingile e as da- -e sete mil, quatrocentos e dez fran7,1.4 Todos -esses pagamentos se10.1.1, Recebimento pela "Soineser,0'
tilógrafas -serão contratadas peia ROT cos franceses) dentro: de dez diaa rão efetuados em iraneos franceses na da p rimeiro; parcela de % (00Z Per'
por Indleaçãe da SOMEPOS11, dentro :após a emissão do respectivo Çiertifie Sede de PAR1BAS, 3, zoa d'Antin, cento) .prevista inc Cláusula 7 atodos 'vai:moa do- mercado do trabalho-, cedo de Registro- emitido pelo Banco Paria 29,
ma,
3.2.7 Se houver necessidadç ele se-- Central da Repnblica cio-Brasil, Pot
10.1,5 'constituição: péla,Somepast,„, Oitava: Dos JUros de Finam- Junto
;oretarjado nos -escritórios de Hm:alias Meio de simples transferência à -or. Cláusula
à de uma canção no. yôlor
aiamewto , (MtraS despesas,
'Belo Horizonte -e ,São Paulo, bem CO- dem. de SOMRpOST, junte ao Besunte
-de 1.V. 1.49+7:4-I000 (hum Millião,.quaa".
' tilo de trabalhos esporádicos cie dati- de Paris - et dos Pays-Bas, -doravante
13,1 A EM pagará semestralmente troces-rios e noventa e sete diii, Ines
legsafia, e tiragem ele doei :Mentos, os chamado slinplesmente "PARIS atil", .e adiantadamente, em francos franee- trocemos e dez franeos fraiiceseS),a•
inesnios: serãe fornecidos peias Direto- e cujo endereço está mencionado era Ses e livres -de- -qualquer imposto: .ost conforme previsto no itens. 16.1
.ias Regionais.
7.1.4 abaixo.
taxa, juros -de financiamento- (s take Cláusula. 16.
2,2.8 Caso for verificada, de cos Todavia, em ;obediência à Cláusula de 7,10% (sete 'Vírgula dez por -cento). 10.2 Somepost -da-Será Inicie
muni acordo, a necessidade de uns 're- 6, liara 6.3 -do, -Contrato- -anterior, de- 'ao ano, em conformidade com a tabe- os seus serViços -no mais tarforço em datilografia ents tradutores verá ser abatida desta parcela, a im- la. de pagamento em anexo (ificle dar tilinta dias após o reCebinienta
para atender a ildperativos do serviça portância de IrP, 494.175;001-quatro- Anexo A)-.
da primeira parcela -de .10% tdea ¡ias
caberá a EOT -providenciar OS mes-; -centos e noventa e qUatro mil, cento 8,2 Como remuneração dós servi. cento) Cuja, data de :pagam-ente, sorô
mós e coloca-loa à, disposição
:e setenta e cinco francas franceses), ços- ele 9J,rustee, a EM' -pagará a
con5iderattei, como ponto de: partida
SOMEPOST, Sem ôniis pata esta.
-sendo portanto a importância- de EE. .PARIRAS •a: comissão de -dois por Mil contagem dos presto contra-tilais.:

DuRpo orIQIIAL it, Sediz

Segunaa4èira,

Abril' de 1:973 103,

farte 114

de 'lede ,

CrUási.zia, Dééimd Oftasp: .j)et•
ou: eM parte de .qualtrao:c mie
çond1.435e.s que .serão discutidas e iieer,
Oráusulaa
conclictes fio preente^
•
Bstagios
Melas oportunamente.
0:ot-reit°, seip. que isto "implique
E, por -estarei em tudo de acere
11.1 Ák .Corgespendénela entre . as norita
para
que
•continuem
a
sei
cc.] A -arnepost. Poderá. ofetuar, amam as pa,rtes 9 , presente Contra(
,partes contratantes „será 'éséliitA
eilinp
.
r
iclas
:as
Cláusulas
c
combOes
.par
solicitação
dá
ECT,
.jimto
és
au-•
em
4 •(quatro) vias na presençá de
ddlerea pertugas, ou excepcionalirtan,,
contratuais:
• torldades francesas cornpetetentes
testemunhas abaixo a tudo presenfranoêà.
necessárias à 'obtenção de es- les
11.2 AS comunicapções .entre
0.0itsiact Décima :Quinta: De 6'trrr- 'gestões
1.01ó6 na .11(4ninistraeão Postal Pretn, fi,i0 de Janeiro, IO• de Jtíllío de 1812,
àorão, oonsideraxim somo , legai.
gem e Foro
'casa
para
os funelonárlos da ECT ou — Pela rinpresa, 'Brasileira. de "Cormento . entrones , quando , feitas por 15,1: As partes contratadas
pessoas por ela- designadas. 0 total raios e Talegralbs,, llingenb.eire If'eroc8€
Carta pretocalacla, ,ou telegrama para, prometem
a ai tuia:dar o prasente. CCM- desses estágios g ratuitos pão . poderá 'do . Cõrréct dó: Mestras, Presidente, Peia
.os seguintes endereços:
tràto com lealdade e boa Sê. As quer- ueeder 34 (sessenta e quatro) h.ornenS Societe Wrançaise b'Etudes et •de "Res•
: a.. lImpresa.Brasileira dó C -Ourelos e ides
ote
diVergênclas
ave:ui-alai:: :que
estendo a car go da BO `A' as -ries- lisations D'Equipernentà. P(r.staus ..-Telégratea •
„
não sejasu
amiga-Kl:men. pefc, os T .: • arrporte Reasil-I à.rança e Somepost International, Geowes G.07- Pàlei. à. Pio 1,54 — 10° andar
. , entre as . soluciona-rias
partes serão re1d.e-r-J, em valsa. .Outtós eMmos: 'poderfio ser baga,. Procurador. nó Brasil, .
•
Smirepast •
ideilnitive,, por arbitragem. earla parte cega isiic5ce, p01 z-oi:eltação eia BCT en";
Testenumbas:
No endereço do escritório q ue a•
..clesignando
um árbitro e sendo um ar.,
õo/ocetr i diaposiçãO -da mearna, nes.
ANWIO A
bitre",desempatador
eventualmenie
'.0a,pital, mi na Iniança, no andare - ce..ssárie nomeado peta 1.
V e. -arinten2ths. dos ObrigarAes
N. P' 1. ea
69 Seg-91.7'46:
da Indústria e
29, Avenue de "iSégur ,.,. 76. VAMO dVrixiistérle
:
Na
tua
de
litígio
judicial
ambrr:;
at
Prantit
•
:partes -elegem o fero . elo Rio dr, on.,
Pio X, n7 ,64,. io9 andar,
r1eiro,. Estado da Guanabsrs.
1V.r. êr do ?c'oimai,t-o t4 etWitY eia data
'Principal
31'WOS ele. tio' %
• •010- .u.ni7a Débilaa Ség:itn.dett Do mui- ciando expressa-mente a minlqr
l'A g ernento eia ilrlideira
tV,Et, pagos Sp.,'
tórid Fin41:ílio; pôr Mais privilegiado que se,Sa.
de 1C de
nies tsal e. adiantadarnente
12,1 'O 4elatótio Mini Menciona '041(41pla .Décilné Sexta: Da. CWSLCáO
•.
dú,no Item g Escopo de, Pra.
1?albe• será- 'entregue em á ( "Cinco) vim ' 4 0 .1 E/e :acercie eom e re.,.•ómci.u'amii francês e :60‘ (sessenta) • vias em ção -expressa, das Autoridade:. finar:Deir.aS'
Prança, ás notas promisso,.
, -;português. Partc fins de cumprimento rias
pp,
17.
, ,estipuladas isca Cláusula
do prazo contratual, •é Considerada sa, titueni
iain crédito líquido e cetim, 14 t.i..
tiStatóriaa e ntrega, do Relatório ein• Cuja liquidação,
1.497.410,00
•
nas suas respextiva.t.
• francês, sendo que ,as Vetsbea do na, datas 'da
Verielmento ., não poderá :ei• 19
latÓrio em , português , deverão ser ±e425.264,44
-i, ocuaado ou diseatida, aeja
, matidaa .à.B02! .ne .m5,k1krie 60 (sessen- qual- for
.',Iot¡ve) levando. Em ernU) illaa...anós. a entrega das verdes sequêtiela;ôpala
1.197.928,00
382.731,09g arantir. a 1-..v.f,f11,51
em francês. : A 'entrega do Itela'áló O:acuado: de^ presente
Contraio, Si
em francês cqractmiizará o tér- nleppa.t _e.anttituirá.junta ÈCT
1.197.928,00
340, 211,55
.°.°N; Mino dos- trabalhos da Missão, para 0.,úgó -11(y valor de 111%, -anwi
f.dez pe:,/
íl• efeito, âo. liberação . das netas •PrOWLIS.,
1.197.928,00
'2918.685 , 10'
.
OU. sejam ^
01,1- refmddas n o item :9 , 3 cio pra- .1cento)..d.o
....07.40;00:contrato,
aluiu milhão, einati,a,.,e..u., 413
• • ,ceinte ..Contrate.
I
.197.928,00
255.150,66,
tos • q. , noventr.l, e sete mil, quatrocente,
CZánsulct DOdnia Terceira; Da força á . dez francos. franceses), mis
•,'-eJ . à 42
2,197.928;00
212,632,22
efeittada..diretamente por Paribes
4E00
( 21linz e) , " dias. após. Orecablmento iii
18,.1 -Constituirão justificativa para • c5.
1.197.928,00
110.105,11
ia primeira; parcela e 10 IS (dez por
-Atrasos , ás C£4.1SRS 0*pH:0:U5n/quente :Unte/
'prevista na 'Cláusula 7 e sélá
.••
......
•
•
1,197.928;00
ProVjetsis no artigo 1. • 058 é seu '§ único 4i támatiOilente liberada , acia wel5.27.519,33
do Código- Vivi" Brasileiro; bani come . 9taeáa
dó Relatório Pina). nrel : I.to bs;
- .....
: ,atiuelae• ;admitidas pela 12QT, 'desde i^ 0141.181.1a
1.197.08,00
85..i052-,118
,adima,
sandice:c:g es '
que Pótifibaclai no- 'prazo- . de elheo dias •:,tipuladm nó item 2 nas
•
.
.3.5.4
do
r,oupc
•
73
I.
197„
928,00
42.526,44
comprovadas no prazo • de 10 (dez) de Trabalho..
dias.
3.197,92800
M eintel S'étbrka: Da new?..ulé
'*" --""" —" • • .... •
0,Nusiutec Meinta :Q:itarla: Da
11.1 O Contrato poderá ser wescinTolér:ânola
elido por Analquer, das partes contra14,i Qualquer das páttes „poderão, tantes Itiedreinte notificação aterlta,
Totftie
23.476.69000
0.338.954,38
em beneffel05da outra perinitit :ainda • na^, hipótese de,inadamplemento
•. qUe . Rat, orniseao,• 0 deseumpriinento , qualque • de sua,s. eiánsulas
Ofício n 9 84-'78
•
OliUsulaDakett
're-Sporideúdiir e :das: 0~1'10060.
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Awso M Idll.PARTICÕES
PÚBLICAS
O Cepagaimento de Itupreces
-Nacional avise às Repa"rtiOes
Micos ,em geral 'que deverão pr.o:vilcnciarre' 1:0£01.11AZ3 das aásinataras
d's36 -órgãos oficiais até o dia 33 de
n Seu de evitar o• cancelamento
da remessa €t partir dac¡tteia data,
O registro de fess-inatas- cova,
-de tetiovação,. será feito contra f)
apresentação de disponho .da . ticape•
-se respectiVa-,
A renovação -do contrato de porte .
aéreo deverá 'ser com ontecedéxicia de trinta diaa -de
Mento, 4, Delegada Regional .da
entprasa 13rAsileira de Correios
Telégrafos; em: Brasília..

DIÁRIO

sewuker.esmoursC•ermttern

SeçãO 1 -,-- Palite

Abril
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AVISO

:1,2. '7913-

ow,,,~

60 lagar - com 7130: jacquelinéT
Marie Louis? Legaud, Maria Cecilia
Gentil, Maria de Lourdes Marinho,
Sebe:oda° Lourenço Vieira, Viotar
Bertoli e Rim das Graças. Teixeirá
de Carvalho.
i° lugar -- com 7,0: Beatriz Andrade.
8° lugar - com 6,33: Eda Basson
Moira, João Antônio Sartori, Marfe
I.,ócle Nas »muito e Wilson: -Almeida
C.-arvalho.

Biologia
. 4° lugar - com 7,66; Antônio Piava, Barbosa Moreira -e Antônio- Car- 1" lugar -- com 130: José Vaulos Gonçalves.
Andrecia e Regina :Helena
'5° lugar -- com 1,33: Margarida dei-liAndrea
Bethlem ' de Amado',
2" lugar -- com 9;0; Wanda Dias'•
-6° lugar -- com 7;0: Maria Helena- dos
Soares, Zelinaa Carneiro Gonçalves, 3" Santos.
-- com ,8,6; Eller Fritsch
e Leila Maria Serpa Vieira da Silve., Toros,lugar
R,obens dos Santos .e Solange
1" lugar -- com 6,66: :Orlando Meo-.
2i:coto-Ma e meremo
Pada Lua.
'quita Lopes..
4' lugar - com 8,3-: Dirceu Tostes
8° lugar --- com '6,33: Edson Deu- Pernandes,
1 d lugar - cem 7,32: Leda Ma...
Is-sela
Estirar
Poceiro
ria Fmenkel.
mas .e, Gilson Malicia Rodrignes.
e Marlene Benchimol.
20 lugar -- enra 6,3-3; Luis Carl
.9' lugar - com '5,0; Clélia de Oli- Grelo
óa5' lugar - com-13,0; Beatriz 1Vierla, CLOS
veira Nascimento e Onesino -Cardoso Machado
Sailt03.
Telas
de
Carvalho,
lugar
Valia. - •
com 6.0; Pluiio.c Scat.4
Mcria Gemaq re Silva Costa, Denise sa2”
Aguiar.
Soares Lou_muco, Elaine de Oliveira
Desen1;0; (Arca Artística)
Coniabiliclade
F,gtreiredo, 21-ria Célia Bezerra Pi-,
1° lugar
com 6,7: -Annita Gd- ribeiro, Maria NatiVidade. Albaquer1° lugar -- com 6,0; JoaqUirn
ner.
urlarnaqui, 50- Silve Gonçalves..
Nornm. Ad irias' B
2° lugar - eorn 9;7: Evelyn Ztiern- qne,
cia Cor-raiz 1709 reliasde Albuquerque, 2° lugar - com 7;0; Modesta (*ao
ice. de Souza.
Vicente ch: 'Paula
é Tone Au-- Vg M .da Silvo é Mateus
3° lugar - com
Lhana Simoena lota
.20 luga, -- com '6;0; Nallene ,C4,4
da-F.541ga.
--6° lugar - com 7; Angela da
MINICTÉRIO
coro :Eli: Maria. Luisa va. Pereira, Jorge P.abdlo Torres', Ma- pra.
" .4° lugar
Contabiticbadp
Vugtos
•
de -Santa Marinhe Pastor-In°,
DA.
ria Arreda Bouças Mayer,. Maria de
Toni
8;0:
-Oras-ar
Mistas
.
5°
lugar
com
9;0
;
Bllsa
ijenri10
lugar
Lourdes
FiguNredo
.Voischan
.e
TorPDUCA09 E- CULTURA ques Feio de Lemos,
nelia Antônio .de Menezes Pectu- lie Pelar.
1:
João da Al>,
2° lugar - coin 1,
'6 9 lugar —com 6,3'; Mar-i José gul.
Ç:(11.E$10 PEOR .11'
7" lugar .- rem 7,3: Alice Mesqui- meíde. Martins.
7° lugar - com. 8,3: Reg
ina Lnela ta Bandeira ,;:e• Medo; João . BarL,, aWstati-SU6a
Reis. mo, MariTI. Amélia Gomes Anjo -é
1° lugar -- com 8,66: blecYrdeg
Dirétorja-Q031
.8" lug
ar - com. 80: • Aura° Luis Marlene AnUmee dloaeffi -do Nasci-1,andesPri.
Socres
mento.
2° lugar -, corri 7;0: Fiorentino do,.
ED1TAD;
'9° lugar - com 8;6; Mediana Bar8' lugar -- com 7(1:. Erico- da Ro Siqueira IVIele •
De ordem do 'Senhor Diretor-Geral Cosa Schotts,
oba Delito, Prã,vio Mandes.
coa 6,33-: An4ela Mar
lugar
109 lugar — com .8,0: José Er- -do, Lama Regina Bilveira. CabraW da3°Lacerda
do Colégá Padre II, torno publico
dá Cerrea,
reatiltado Coai .das disciplinas nesto da Silveira-.
Pindaro, Celestino de :Castro Filho,
com
:0;0.: 'Solange OeiN,..
40
lugar
1,
7
11° lugar -- com, '7,7-; Carlos Al- Rui Carcitiaira :Silva a Waldir Soare
ebruzo dc Concurso para prófessor
adro Moi-inalo a Vara Lúcia de Cds-,.
;Auxiliar d e. linsine , regido pela Le- bPiAo. Roth.'igues Pinta.
Maranha:ó.
iVfaetos,.
13° lugar - com 7;7:' Vera. Regina -9. lugar - com -0-; José Caries te-Os
,4,1alação
candidatas acima relaciónadók.
Viena Voto,
de Campo
s Bastos, Jólio ,Camargo, da verão
comparece A Dipótofia,r0e..
Ia° lugar •--- com -7;7; Arilla
Silva, Mari., Otiza -Chaves Termari-: de
- Ma4indifec
ai
-do
Colégio Pedro H, no. ,Carnp0
zon.
eles, Mari.. Violeta da Boate, Bantós,' de Ske 'Crielovão, 177, no horário 4ffl
tom 0,0: Nélson
i° lugar
lugar
cem- 7;7: 4ngela Pa- Mário de Araújo Lima. Sebrinho
12 as 1-7 borae, noa : dias 28,';e- af
xu,
na/ Bibtênóoult Borges,
Stillia de Olwaira Souza.
cio corrente mês, pára :preendliiineritó
corri 6,7: Vare Maria - 15° .112ga:.:
-com 7,3-: Gloria Ma1'0°
luga
r
com
-6;3';
Antônio.0ar-.
da
"Piche. de QualincaçãO":.
Ferreira Rod);:gdb,s,.
ria Pitta -de Orei],
Noronha, -da Silva, Atire& Valoso.! Rio de Janeiro, em 23 de men-ii0.1:1 s ,,e, Albarda° Lo- 169 lugar 'com 7,3 .; Magaly 'Coo- -los
:0 lugar
Mota,
Bernardne
luz
Pilhe;
José de, de 1973.
EM4aCkits, TO4eCZO
pes.
n-,2,1 de Vilhena .
Alotai-da Nobre, Luis Peruando Pias:
Secretarie.
emn
,N1:Iza Reo4s..:
1:7° ,anu- 7;0: Valmed Goti. Aguiar, mar ;a. Luisa Palarrno Remar Queirós,
Onde
103:,
Leal.
calvos Diogo-. •
Pernandes, Mércia i3enevides
lugar -- com 4,0: Helena Me.lydriam dos Santos Pereira, Rogério
- Desenho (Avec,Tecnológica)
ria agis' a '1,Oreilla.
SilvaAIIMS'Nftn)
com 8 3 0: Maria -Joana'13`) 114a off
1° lugar - Corri 9;3:: Bylvia Miran'.ltigVaerr.a- --'3:c:7
0:71n1; 0. 6;0: Adhelnar'
Paca de Almeida.
ela
Yederriaiwis.
91
1)4)
, TRABALHO
randsco
'de
Bilv4.
8;0: :Clecyldes Men,
. 7°, lugar
2°- lugar- - com 8,3: Deolincia. Bardei pereira
E PREVIDÊNCIA 'SOCIAL
Toiro
da
Fonseca.,
I°
lugar
-com
6,4:
Brigitte
Ma.8° Maa rsom 1,7: Carmen Rteel
:
.2° lugar --- corá 8;3: Lenyr Alves
deleine .Schuitz..
MseiC
illeRRNAL
- •.CONSEL
da Costa.
2" higar - com , 6,3t And
ré itietdeugar -- com 7,7: Ney Odyr dos
4" lugar --- com 3,3: Juarei. Ara-ba- tc ann
$
CÏRROORES
DE IIVIOE IS
i$ántds.
lo.
Os candidatos- ao-tais relacionados
lugar • — COM VI: Venda Maria
9 ' lugar - coin 8,9: .João. Ferreira, de
verá° comparecer a, Diretoria-006
1:0 RegiãoPires DOrpirigueS,
Silva,
Tel: dó Colégio Peclre II no- Oaanno;
cem 7A: jos& Tadeu da.6"
1,10- , lugar
Regional os corro-te'
Igga3: -- corri 7,7,:' Hilton da' de -Site Cristovão, 1;77 :, alo borárie
Donselbe
,COSerila.
Opintl..,
la de 11 horas, rio perled0 :4è rig
, cie
12° lugar - hom. 7;6: Neyde To, 7° lugar - com 7,7; Angela; Maria de 15
do 'coa:apta MêS, para preen,. do artigo 2°., § 2°, .ahre Prazo para..
lorpa Lattà,pi.
chimento
"Picha dê Qtialitica,- -qualquer irnp.ugnaeãe, durante
Berg“' . 8°- lega 13° lugar ---,
Com 7;3: Antônio dos
'-intaa0 de "30 (1 trata-) dicts, para::0- pelido -de -Lemos,.
-.Santos de
de- Registro- qtie lhe ',Casam:,
Rio -cie 'Janeiro, em- : 9 de 'Março, de - tildo,
14° Fumar - -com 4;4; Roberto.
90 lugar - com. 7;3:: Ayclee Men• Arma ,Samentha
1973. - Eitstachio Toledo -de Qiei- corporaea,,
romba Rezovri.t.
-das
Barbado.
, 5 Administraetto.
'CQM
Angeià, Maria ' 10' baga::
15° idgar
"
com- .6;7: Nilo ESpi- ice, .SeeretaTio:,
little Ltda,..; :sita -à;
Pina
Bloco
dte Santo Coáa,.
'Quadra :502
103.
16° lugar --- com 6,0: Marhice
.da.
i
0;
Gabriel
Tris-,
,coin
6,
11 , lugar
•
Brasília.
Sala
Coate: OrnalloS,
o Sr. YOMI Piso Midra. , filho -do
com -6,0t 'Vera Lacta tão de 'Oliveira.
17° litiga.
Miura
YoShijire
-é Naji Mima na.á.
EDITAL
fisieu
trotito- de Souza.
eido em 1: .de 'setembro -de I9.16,em
181 lugar. - com 6;6: Naltel
De
orclain
Senhor
Ditet(n-GO,
10 lugar - com 9,33; Carlos Pinto.
Avanharulava, 526 Palito,
•
Vareã Pinto.
tal :cio Colégio Pédro, torno pó-. Ao Sr, EsteVam Pereira da
Brandão • Pilho,
COM :6;0; Luiza -Pires
19P lugar
2° lugar -- coin 9;0: André Ltd& 'iblico o resultado final das disciplinas; filho de Rainunitto pere!.r5 :da SM-é-banzo, do Conetirso iaa prol easor ,ve. e de Olinda Pereira Cios- :Wi;ifrtON
gto. lugar - com 6;0: Marfa Ape, Negueira,
3' lugar - com 8,0: liras-acudo- :Auxiliar cie ,ErsOino, regido pela Le-: : nascide em 29' de- :setembro . de- 1:923;
reoida Sayão Cardozo.
Vis-ido, Pl£1,3,1f.
Cordeiro - Filho e José Luiz lVfartinsl gislação 'Trabalhista:
IViaria 'Tereaw Pinto.
.com
21° lugar
O Se. Achniitile Barbosa Maura:,
Alyes
lho de Antônio 13arboaa. de ‘Sousa
com 7;66: José Rodri4° lugar
,ccirti 6,0:: Mediana dos a-tre,
320 lugar
10 lugar - com 9;38. : Nelly da Si1 : e Vivi Alvares Moura BarhOsa t nas.,
1.41,5iOZ.
.
•
'
'Sant:ia
.
Va,Barros.
.
cicio em 1 de abril da 1952,, em São
5° lugar .* com 7,33:; Júlio de Pincom tfl i;8't Sérgio
23 7 ~1'
2° lugar . com '8,,69:.-„Marip.. :Lati-, Domingos; Geias..
,
1„SimõesNeves,
,
Brasília, 23 ;de-„yinarçe 'de 197-3. a-"Cairceicie Ra,- se pegtri Lobo.
• con'x'
AP lugar
(Rim 8,33:„Antônio José, ,4s-e/ ;.4sS1~,-, Preeidente.
2°
;lugar
'
Veriite Gorne.
gl;oco,
•
•„
-(N° 2..2404Ede
Moraes.
lugar cont„.8,33t.4de1itto Aulugcr
-O. Conselho • Regiónal dos 'Corretocorá 010:- ,Aida.
oorn.-.0ãa,, !Antonio Bei- Rir/St° Polycerpo Fllh, DeliSete Si111;íg
Mqes de Cm:valho e Maria 'BiGo Da- Manabr, António. LaguOns Ohnes -e, rãs de Imo`VaiO,. 6° Região na forma
Neide' Maria -Coelho.
t, artigo 2°, '0 3°,‘, abre praSo
cOceno da Silva.
eeiti 633,: Marco An2" : 'lugar
7;66:: ,Galson 'José tpárlqixer ittiptignaçãe, .clinante- o;
-dom- 6;0: Pedro -Mas " :6° Ittgap —
itônle- Brandão Fernarides.
dos
Santos
e
-Maria
Heiyette
1°-azode 30 (triiita) dica, itra o Pee
2° lugar - cum: 6;0: Domingos Ca, Mita Teixeira, Sebastião da Silva
dido de Reguitro -que lhe fasein:
raos.
,Valdelice TVIeleiros
,ohineiro Bico 'Neto.

S'egi.irreVá-feírá 9
btki7.ZIO
-(Seçá','Õ
Abril: cie 1.973 1-035
•
_ • A' firma 'Centra} Imóveis e Publ Diretor-Ocra} Departurnento
ina declaração"; da parte dos nica'
Antes do encerrar a sessão, o Se.
cidade Leda,, sita a S.1)N, — Co cional de Obras de Saneamento —
nhor Presidente, indagou doe, pvesen.,
re. oNacional Brasília, n° '5,040
DNOS, torna Oblice, que as 15 flor aS Não havendo decla
ter
havla alguma declaração
rnOes, o Se- fazer, para constar da Ata da, Rodoa
- ' malha -- I)F.
ao dia 22 ;(vinte e dois) ;cie maio oc
le
:ílio):
Presidente,
passou
à
abertura
de
Era
Maurício.
t,)„
Sr.
Ni:Jalde.
1973,
fará
realizar
na
7.°
andar
ri
•
propoSta e a leitutdos .0nVelenes
tas, filha de Herondino Nivaldo ti Sede do DNOS, uma Concorreria ia •tura
-dos segu i ntes preços e prazos 115:'iZo havendo declaragea é nada"
Freitas e Maria gatirloia, de Freita para execução de aterro rem áreas ai
M ais ocorrendo o Senhor presidente
totais
apresentados;
nascido em 26 de julho de 1933, en gfivele da Cidade de Manaus, no In sencerrou a sessão às dezesseis horas
tado ,de Amazonas, jurisdição do I."
Tarou:Mirim, ginaso Gerals.
e vinte minutos, autorizando-me, coEscritório de Construções e
• O Sr. Danorr Batista de Oliveir 'Distrito Federal de Obras de Sane a-mo Secretario, a laVrar presente
Engenharia ECEL S.A.
filho . de ,$everiana Batista de Dii mehto, _Cl.° IMOS),
Ata, tine Vai par mini assinada e.
Voeira, • nasaac em 11 ;de abril d
„pelas
Membros da Comisaão..
As
firmas
interessadas
poderã
a
Preço
totai
dos
serviços:
1923, em. Santa Luzia, "Goias•
o , o dital é a iiisPecillioncão o tit$ 17.189 .612AI (dezessete milhões,
Rio de Janeire,
- de março de
A 'Bre,. Nair de Oarvalho . Farneses adquirir
16-73; no' Service de OrçainentO. cento e oitenta, e dois mil, clairihen, mil" novecentos. ç setenta é três. ,-filha de Manoel. Teixeira do ,CarVa no°
tocaliza,de,
no
10.
0
andar
dar
sede
d
kluviberto
Lopes.
Potyguara
Silva,
O 'tos e dozo cruzeiros .e um centavo).
)oho' e 'CafberMa, 'Peixeira Gaspar
à, Avenida presidente Varga
'Sambá/rio, -. Alfredo Editas-da
nascida em Marquês, de Valença, Ri :DIVOS,
• ' Prazo para execução; 12 (doze) .rne- bP0 0 71 A-1C/VWg
namoro
62,
na
Cidade
do
Rio
de
Ja,
Presiclanta
-. de Janeiro, em 19 de ;Rilho de 1919 neira Estado da Guanabara ou .ri ses.
da '0090. — ilyrten Maneei i)' Aut.,
Braailia, 4 de ,ab):11 de 1973... -- sede da I." DFOS, à Avenida
.Getúlio '
ia, Procurador membro da Coin.i.ssãoh
Afe.I. A'SÈreuns Presidente,
Construtora
Aluindo
Fieira
—
Vargas,
060,
em
Manaus
Aiberto Amand ,cle 13erreclo RotOP. ,2 ,'241f'13 - 54.4-.-73 — Cr$ 25,00 ) ,A1,1,;:edo Eduardo Robinson Alaridge
COIVVAoR 5.4.
en
ttuit,
geio-J.:leira membro da 'ON
O Conselho Regional dós Correto
.Josó- FeiYeira., Bngen'neia,
res de, Iinffireis, , 8P Região, - na ' -Dama"HCarnia (15 residente oda Oortissãe de Preço, teta} dos SarViços:
inprabro da Coinissite.
Aó, artigo " 2.?2°,
1. abre prazo para I oConcorrência do Serviços e Obras) • "Cr8 17 .000 '000 50 (dezessete
qualquer linnugnação, odurante .e
e ruivepentoà. mil CoruZeires).
N
_°1-73.
"prazo da ',3()" o(trinta) dias, para oo pe.,
.dolde, ,da Registro- oané• lhe faz:
,4.ta da reunião da Çontissdo de CoaPrazo, para.exectiç;olo:- 12 (doze) BANCO DO BRASIL S:
o á firinr, -.trnobiliária Santa Will,. 1 . 0
cocr sréonfi;
.ava: veSeejb
lenoenito
se ,0b
4 c;f,t, sru -4..- ni.eses,
ÇA.R.TE113/A. DE COME}1C1Q,
ço-a Ltda., com seda na SCL . 102 Sieea A. — 'Scibielaja 'XI, Brasília —. DF. • ;" 3 dos enveiepesed oeuentaglio
.d m
EXTERIOR
CaDdleiríA Junqueira
o Srag1:14, 1(. ? ,de alfPree
è de
ocra 'Concorréncia, -cie
'Aitef AsVeum, Presidente.de AU:, — Pancaproposta
COMIINIC.ADO
410'
n" 7-'i3: referente a exacuedo
Preço total dos. serviços.
- 10), 2‘,23.3,-1', — 5.4.73, — 'çrs - 12.;00)'' • .da $arrageni-Eclusa
cio Canal São Cr$ 17.89: A01.30 '(dezessete milhões,
A
Carteira
cie
Comercie
Exterior
do;
'cl, 'dAnselno Regional eles Correto'Goa ci.» M-unicípib de Pelotas trezentos e tdverita e ouro mil, ellen., Banc.o .cio Brasil S
tendo cai vista
roa de „Imóveis ,--o 8 4 Região, na for.. Estado , ,dir Ria Grande do Sal, 1.5" ta
doisito
Osnsáhoo .11ionetarie Noacruzeiros e trinta oentavos)'.
/Ia de 'artigo. '.2°. 9 2°, abre ; prazo
ocionri que se 'refere á Reseinção
Eistrita ,de Obras ri ,eSano
enento.
.esnara, qualquer impugnação, durante
Prazo para execução: 12 'Cdoze) 248; lde.a20..2.73,
deoaCOrdo.
com.
,os
Aviáos
puligoaaos
ode Banco Centrai . do
probo ,d,, ,,-3. 0, (trintiv), dias, para e . na '"Diário Oficiai" da'
meses-.
Brasil, e aeim3.,açãe Conselho Na.
Unitta. c10.
-';:pedida- de -Regístroo que lhe. fazem: ; dia 26- it :tere7;eiro. ,de 1973,
Depois ,qm,?, a Comissão rabricono rãs Nona ode 'Cornai:cgr Exterior,' comuni..
Página
.0 'Sr. Aritôni0Ribeioro Guimarães, ; .n.° '60a ,(Sedo 1 — Parte 1,11,,
nas "postas cem os
o Sonhar o ca que a . exportaçao oco . Soja em
Negc,. filhe de liainiiitaii Ribeiro
OrgitOS ode dzyukfaçao ao listado da Presidente; soheitouanexos,
aos re presentan- ogarelo e torta oficiara sujeita a. venda
• Guimarães e Esmeralda *Giiiiparães,: o Rio Grande dó 'Sul, "Correio do tes
dos referidos loireoutes
das. firmas para 'rubricarem e exa- ..01,:evia
. rig:Seide. 'a •14` .0e •math de 1930; na ,eiH Papb,',. 4Follt.a cia Tarde". "Zero minarem
aa propostas, deixando ao 'eA rsgx, -sob: pqgameritt, á vista,
dado de "Salvacier,. no Estado da BaR:dr & ', :à0S , usas 25, 26. e 27 de .1,0- critério dos mesmos, rubricar os ano- .nr%oreã rioe 1 urina) tonelada. para
hía. .
"ca:,,a. 3- (ti. ew toneladas expertadas, nas
,2)e'rei?0 de 1975-, respectivamente ; e
0 Sr. ;E:10M.1106 Ferreira, filho de rios, . avoaos :de divulgando, ,clo, Ra, sos das .propostas aprese-Machia,
i-ásés a . segUir indicaat.s: o
•
, Recaia Ferreira, de ,01.i:vélta e de I,so,a) soja era ,grítO —- Cqua,
tado, ai Guanabara, '"..G :Globo",
ViialWagnolia- , dé Sousa, nascido em: : "D
"lenta e cinca cruzeiros). a saca -de 60.17
11971i.:
7 1.9.1. 0
:io vede , Noti eccias
ia,,s9" i(j.d000 c 1( tai s' /(,"..)0(nte.:
.1.91 de ;I I:~ .de 1941, em
- Aagruavi;:
(av,enta.) ,'cka Los; noVo ou . de PAMel:
. 'fflinaS gerais.
sc uso;
! vorrehoias?' ,do dia 2 de vitaço de'
• 54:ratii ,efoU lortd ,ae, soja -- 04'
;À' Sra. " Thercainha da Silva, filhe
Ae ,R,.g. hèrlid ¡CU Siliza, e, Irene 'e0:1108 •
Same' (oitocentos eruzeirosI, per te,.
01 'Silva, ria-acida em 21 de . maio de.
nelada, senda obrigatória ei,erimailagein
As quinze noras" do' dia trinta cie
usual da Mercada interno, ;admitindo942.; na :cidade. da Rio 'de Janeira, inerço
de mil novecentos e setenta
),Statie. da 'Guanabara,..
sé; na aventualidadç de tratar-se de
.
tine;
na
sestro
deste
Departaomouto:
'farel0. p eletizado; e; ontrega, a granel.
. A firrni., ,Binbaixador Imóveis LI- reuniu-se CorniSsão, composta paio
1Mtada,. sita no ‘:SO,S., ..Na. .Ernhaika- Eng enheiroP'Alfredo
2, Serão consideradas- as o seguinte,s •
Eduardo
alteronativiis.t.
_ dor; Sala 503; Brasília, DP,
Carina Presidente da
.a)
, e(cy,i.Étaçdb,.rie sopa
Brasília, . 20; de março :de 2913. ---- e‘m Aldridgeo
V
OLLINIE VII
•riPa,a,
pad ,( rocurad..or Ay rten Matra ,: entrega .ue'áoya em,ai»,
.Átrej Assi eng, .Presidente.
(laca
seu.
noel, D'AVilao. Peies Erige:Monos AiATOS
DO
,PODER
equivalente
ent. farelo: alQa
( N . *.230 .- ,-, 3.4.73 "--- 'Cr$. 24;00) o bert Ame. de .
Berilecio Botteentuit
• ,emi.ortaedo. de farelo elou' Opta,.
- O Conselho Regional dea oCorreto- .3"ose Perneira,' mensbros"
da
.Comissào
pontra, ,entreya
res Ao I,moveis, 8° Região, na ferina
weic ,e/N
ATos1,43GISLATIVOS DO,
pelo' •Adirindstrador numberto
3. As .trallSaÇQQ•
• el'o, artigo "2P p P, abre prazo. para: paií
.0400X. ode:0D 'Ét12 ,EXECDTIVO
POtranara da Silva, servindo. de
'
decente as Cendes
4,iaiquer linphognaçãe, durante on Sacra Morá)
içõ-estiabeleciaas:-no
coattato
„ioinpra
,e
'Leis
de
outubro
- -",".ázaocle 3)) (trinta), dias, para d pevenda,
e ociezenibro
Aela se :eficóntra, odisp osiçÉto.rik
lo ,d.e. Reglatro, cate lhe fazarti: .
Dec:tarada aberta a sessão; e SeodeS
Divtiláação n° 1.209
teressatios nas itgêncies
---0 Br. ;João Leite Cavalcante; fl, nhor Presdente esclareceu aos rire-.
CACEÃ, sopa ofirmade , quancio'Grupe
•ffRÈ<-,o, çés 1000
- da eRia da- Artur teite"quoinrarães'.e.,:foà, isentos qu . a Comissão iria receber
missão cia
E:geri:ação.
,I,ra
I
Leite (Cai/areenta,. nascido 'e rO
-envelopes temendo dectimontação,
VOLUME
VIII
Na
Período,
de
4.
o
sa
proposta.
.
,
9,de 'abri/ de 1938; em Boa, Ventura .
a dentar"
rereperites ao Edital de
da data da publicação deste Coniunt-.
• arinba.
todricorile-cia .n" 7473, tendo :compare,
ATCX5.'PODER
cada, „será p ermitirei, -én) .earatér
. i(0o Sr." 'Ricardo Jose Roriz Pontes; fíició o entregur os envelopes, os re,
ExRCtrrivo
cepcional,. ntld' gr. onor(-,sas
, filho de António de . Paula pentes .e Piesch tantes das firmas‘'.1"Bscritorioo
•swla, ,riroermern .venOas, ousDecretos de outtibro deenzbro
- lieit 'Roria Pontes, nascido, era 4. de 'o, á fài 1~2:4 á En genharia ÉCEL,
retas, obser,mto
: A. ", ' Con strutoraMoinai) Vieira.
estaoelceide
obsaie de 1954, em -Goiânia, 'adias',
Divulgaeâo a° 1.210
neste ,oe
fintiiicadO, Pl'e0;Oonsuini.00reS
Brasília, '14 de março de 1973. -,
CONV,AP RA." "da,Valcanti,
filiados
:Eto,
áindleaw,de _Indústrias ,de
oJilecineira (4,..A.". O representante
/MEÇO: Cr$ 35k0
Mel Assren,y; Presidente,.
Rações - A 'a,
,eir
gar
da,
fi
'040-,,,
,(NP,' 2.237-Ia ..-- 5,4,73 --.. 'Cr$: IMO.;
rma"Brasília Obras Públicas
.sr VENDA:
ativas cio ESiy,taeo de São Paula'00,01)etarnohn 'conMarecen, amo.,
(DCBSP),,à4 Milite glOhai ,40,.,00Cr
entendo ;o. Comissão uma carta
Na 'Quaaabara
toneladas., para, ' priumerro o 10,000 to.- lgida ao D iretor-Gerai odo DNOS,
MINISTÉRIO
selarias. ,para a segin4.cujas noras,
:Seça:6; 'de Vendaei
rifortnao do otlilc a firma .que repra o
:devidamente autenticadas
DO
Avmeicia Ttodrigues Alves as
catava, não Participaria
licitaçãa,
elas pitadas entidades. dê ,elaMe,r nã,"O` podar executar, a obra,
o
nStiturr,,,
AgéacIa
INTERIOR
se-ãO
any cOmprevaritea rie'
ítada, dentro do .orçamento
Onda mo Mercada interna oparr,
Ministério dei Nortada
bNos,
eif9ites .cia exportação.
jIBEPAIII#MEXIO :NACIDNAi
5, para maiores epolarecimentes
Ákgéncia 11: Piado •dá
continuidade. aos trabalhes,
'013iRrn DE SANEAMENTO: Dando
Comissão procedeu o exame dós
biitke,3l Pavimento
ro. a aplicação.4..presente
°Contento, apresentados pelas trêsÇorrador -..- Sala 31,1
ado'As-; loteres,5ádos, .dekierao. procurar AVISQ
niPresae PartiolPántes, 'Geri do" oeerilnalrítier dás .Agencia,S . do GRUPO
Atende-se a ,pedialea, pelo
IAd DE CONCORRÊNCIA. 1 orado tecles ,preliminarinente
ACEL,
leikr iço diFteenibOrso Poetar.
:MO . cie JRneivo. COM
tados part .:::;ipar da, Ceáeorrêncla,"
10 1M3
", 29 de Março
e 273.
.ii!eilliteldé- de Sou ga O1tEin
0Presic1ento da , Cornissad dê Dono,- OS o ,exanie dá COmissão, o . Se,..
eira,..to
e tor: suliti4ni4
,giorrenciao ode Serviços e ,0bras-00$9. he Presidente colocou a dakunen,
&Miai ya?''',.34e 'lede . de D. I.. N.
c44c/Obilveira, Chefe cio Depar
examinada "a clis posica,
o , dos ,
tanierfá.., •
4evidaniente autorizado Deia Senhor' RU
•
sentes, indagando se havia alga.
,cle, Exortação •-•4 "hot1td,

COLEÇÃO DAS
1972

•

4

"oguilthhilièTM,

IMMO• OPIeliRt: •Nen;')'.0

Patult),

ME4 (4.3 31nj

„
.
,e~~~e~serece~r~s~sipt
7,on'

Lr,•• '

•

DA
MALUCO '

Cb t.iddifergó éia Hata da liblfcaçU
"biário Oficial" e do olume
g

4.5.ão da, taeb'

ALFAMTICO-REMISSIVO
iN:41 of,;.40. e elkab tIca çies assunto
LEGISLAÇÃO PVód;MM'
Diploraa$ legais 0.11 seus dispositivos expieM
sarnehte alterados,. revogados, derrogadOso,
declarados nulos, caducos, Eem efeito ogí#
insubsistentes peia legislação eAbAcad,a gux
ano a que se 'refere *Rolo guts.j.- •
g

g

1967

..

DIVULGAÇÃO N9 1.042
)

11 .:ReÇQ-S

•

Cr$ 8,00,

lin

DIVULGAÇÃO N 9
Praça Cr$ 20,00

69
DIVULGAÇÃO IN' 1.181
PREÇOI C4 25,00 j

1970

,Prvta,G,AÇÃO; N'
PRRÇO-li , C;r$ 20500
A VEfiNDA,
MaGuáranbami
Vendael
Ndri.gues Alm ir
Aoneto Zc 15/Litistirio da - faegida
frAgência U Pal4eio dá justiça,
h $ala
ÈglWes platO Serviço. de Rembolso Postal
,3 9 PaVir4entd

'Cort4og

13rasília
Na',"ízde

Dki4

g

Mzi o Wi..01-1,~.~Á.,44~$~1.0".~.1~19~4~

FittEÇO DEUS EXEREPLAR: Cr$ 0,;50
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