SEÇÃO.'PA
RgeRE-ro

RTE

H

fiR 44.227 - DE 18 DE: JUNHQ DE 1.969

h

:()AVITAL •PEDERAL .

QUINTA-VUtilEA., 13 IIE ABRIli, IDE ,. 1973'
•

24 _do dezembro de 1966, asSegurara
RPARTAMENTO' NACIONAL
azercic io das profissões de engenhel,
ro, arquiteto ou. engenheire,agrônomo
ODAGEM'
E.
D
DE E:STRADAS
apenas aos profissionais 'diplomados:
..Netiftetição
Considerando eme 'a Resoluçã,o
•
mero 202 do ,couppl, da I,° cie julho
I*10 Ai 01.0 .0ficria 'Seção I Parta
3.
Cardoso
de
Almeida
Sobride 19.71 veda .a expediçãO
toadque
coluna: alto' 'Garganta ,de Bonsucesso ,($p) - 'firma
II, de 23:3.73, página 397,
Brasília (DF), compreendendo os se- nho Engenharia e Construções S.A„. espécie de licença, a. titido. precário:
Apcia a Portaria 417, onde se 19:
conolusão.
.de
para
executar
as
obras
Considerando
que
.o
CONFBA
dela,
guintes
subtrechos:
Garganta
de
BonN. 19 - 1 - Designar o servk
Sorg-' do subtrecho entre o 199 á o; gou ao BRISA da 5.° 'Região,. poderes
Sucesso --.. Rapeva; itapeva
der ...
Campi- - ,km 209, do trecho Itapeva, - Ponta para apreciação de' renovações dell-,
Itai; Itu
:caba; Sorocaba
látulo :precário:
It° 419 -- 1. - Designar o Ser^ nas; Campinas - kaguari; Araguarl' ,Grossa, do Tronco Sul, no Estado do •cença
Considerando que o ATO ri; 12, do
--• ,Éarad á
1 -.- Pires do Rio e Pires cia
•
Y klOr.
Sala ,das Reuniões, 1 'de março de' 13 de janeiro do 1964, M) , seu, artigo
1-Brasília.
Sala das Reuniões; 1 cie março de' 1973, ano 11 do Conselho. -- Eduardo' 3P, parágrafo, único faculta ao CREIA
Utet p.y ia, ' da Pess9M.
.1933; ano 11 do Conselho, -- Ddatee:do Rios IP-1.1ho, Presidente cio exercido; a revalidação da licença a título:15rep01%225,n'ti .M3 OP . 5 pE ABRIL ; :Mos nuto, Presidente ",ent•,exeroicia; 'idairlina Pejado, Seetátádo-Executilvo. cario:
Considerando que não se ,aplicarn
'Martina: Faixa°, CO1401110
, . Ferroviário,
PÉ 19'13
RESOLUÇÃO N." 10/73
aspenididades .do, Lei 0,. 6.194, de 24
,Nacional, Sm:etário Executiv.o,
O Diretor da Diretoria de passoaV
de dezembro de 1955 a esses profis,
; Processo n 88/68-DFN.
.nsando. da Atimpetêncla delegrada pelei
•
- 10 N.°
, Reator - Conselheira Hostilio SiOndS, resolve:
• RESOLU01.
Sr Dueto (era1.atra,Ves da por.;
Art. 1 , É' vedada a renovação ria
Revini-do -(árclind.(ta), do Xavier R.atton Filho.
baila 1n, 398. de 23 de atou .dc 1071.1 ,.fite riu- 364., março de 1973
licença p ithulo :precário a quem,
Proponente - Departamento . Na- qualquer talão, deixe de revalidar a
1.rtibileada no DiO:ip Ofici a l da União
cional de Estradas .cle Ferfo.
de Õ -de ma.i.o. de. 197I„ 'resolve:
•roéeSso n.° 1:143-ÇPN
licença, do prazo do 1 .rum) ano.
Assunte - Projeto 'de 'Engenharia;
Art. 2.° .Serão aplicadas a crit-,
Conselheiro Wigcler 4V1.N 579 . -- Designar .o Servidor Celso' Relator
Final
do
trecho
Araguari
Pires
do:
rio
do CERA, as sanções constantes do
Ferreira,
MatriOula
2,-007.911,
per.,
•
lhelm Stelling.
Rio, .cio Tronco Sul',
:parágrafo
1.°,, 'aos licenciados .que' In-.
tenCerite 'ao Qtradro Pesaoal desta
Proponente
-'Departamento
NaAutarquia, Para. .eXercer a fnnçãO cional.. de Estradas de Ferro.
.0 Conselho Ferroviário Nacomd- 'fringirem 'Os regulamentos vigeW.
-gratiffeada -SIMbelo: 11,2, da :Secreaffla a discussão .do. Parecer numero' tes:
ASsunto Contrato 'celebrado com: 13/71-CFN, do Conselheiro tárló da, Assessoffa de Rrograrnação
§ 1. 0 As punições serão de;
;a
firma
J.
'Cardoso
de
Almeida
SoProgamas,
.
da DiMiaão de Planos è
tor Nostillo -Xavier Ratton filho, te'
A-) adyertènelai;
s , brinho Engenharia e Construções solveu, por unanimidade aprovar,. de
'da Diretoria da Planejamento ..
bi multas de, 1. a 10, salário:Ari:Miaçordo Co Ma letra. A, do artigo I.", do mos; ,s
Dispensar o servidor
NP 572
c) suspensão de 3 a 12 meses;
Celso Ferreita. -matrícula 2.097.911,,
Conselho Ferroviário Nacional, Deereto-lei n.P 185, de 23 : .cle feVereito
de , 1967, e - letra ir, do arWo, ,do,
m
, poibencent oe ..Quadra , dO, Passeai', ripes. a discussão , do Parecer núero
-cvneelamenfo .clo regis,tra.
dó Conselheiro-Rolator Regulamento que 'dai cOr, coili O De-,
.clestà, Autarquia,, da ,função..de subs- [2/73 d'
2P A graduação da :punição W1:A.
tituta de Chefe de, Socao do infor.-; W1gder Stelling, resolveu, por ereto n.° 20-de 'noVeininAt.clo'
mação e ,Controlo, do Serviçó de ,co-' nharlimiciede; aproVar, com Apoio ria 1962, oProjeto de Engenharia .Einat aplicada pela Canutra 'Especializada
.muntenb-e.- o Arquivo, da Divisão de artigo 8P, letra, i,. do Regulamento ,d6 trecho Areguarl-PireS da Rio, to relativa ao infrator a :Cal, levará
conta os antecedentes
'
e a gravidade
;Coorderiaç.F,6 Auxiliar, da Diretoria q ue baixou com o Decreto n.° 1.710,, Tronco Sul., elaborado pela 2.°
da falta. Rio cle
11 de setemde Achnirrist-vgke; era seus
de 28-11-62, o artigo 99,, do Decreto, Mão Ferroviário.
Bala das Reuniões, 13' do março .de bro do 1972, - Mauro Ribeiro Weideritot evenbuai.$,. - 'Odatdo jdScs, tal ri.." 185; ,do 23-2-67, o contrato miC
onselho.
Edieardo
gas
,
Priddente;
José
Vastreee
1011,
ano
11
cio
demero 1/73, .asisnado em 27 de feve-:
•Pue•áidente;- .11fettlffia, -05
Secretario.
reiro de 1073, entre .0 Departamento' Mos
Rio . de -Janeiro, 27 de .março di3
Nacional, de Eatradas da Ferra e :a ..1,-)4ixtio, _Seereizeio-nxecutwo,
,NACIONAL
' IW PARTAME-N TO
knAibaZ Alves -Basios,
1973.
DE ESTRADAS DE FERRO
sidente..

•.'tVIINISTÉR 1:0. DOS TRANSPORTES

Consii)o- , Ferroviário 'Nacional MI NISTERIO CDO TR A133'A LHORESOLUÇÃO N..° 3/73
E, :P R EVID ÊNC I A SOCIAL
Me ad 664,0 Muinicla ,(0i+dinefrr4a)

CONSELHO
FECERALDE ,GOONTOLOGiA
PORTAPJA N.v 12, DE .2.2 DE

l. ,de Na rço -de 1973
lar os demais Chefes regidos pela,
FEVEREIRO' DE 1979
CONSLIFIG
OLT no total. de Cr$, 9.256;48 Xdols.:
Processo. 11.9 78/63-.0PN
.
Presidente.
do Conselho Federá
DE
'f.i'N.DENHAR
mil;
'duzentos
e
cinqüenta,
e
seis
cruRelator: Consel.heiro , ,Ceraldo dê
,e Aumenta e oito centavos), a de Odontelogia, no . uso da. competi:riMoraee Mattos.
AROU :FUTURA E ‘,GRON &MIA ,zeiros
partir de 21 de março de 1973, tonfor- elo que lhe .6 conferida pela Lei
Proponente: Departamento Nacie-;
mero 4.924, 'de 14.4..64, regulamentaMo Decisão cia Diretoria do 'CREIA
nal da 'Estradas de Ferre,.
da polo Decreta ,r1,9.68.704., ,de
Sessão
de .28 de março . de 1971,
,
:e no exercido das atribuições ecos» .
Assunto: DirebriZ para execução dos
Annibra Alvos Bastos, Presidente,
251,
PP
30"DE
•
PORTARA'
tentes. 'do Regimento Interno aprovatrabalhos do 'Prumo :Sul, do trecho
11.
DECISÃO
N.P.
MARÇO
DE
1971
do
pela Resolução. ,CF0-.39, de 14 da
• arganta de 13"onsuCe550
SETEMBRO DE 1972
dezembro. .de 1993, .publicada no Mário
O Presidente 'do Conselho RegioO Conselho Ferroviário
0. Conselho Regional de Engenharia. bliciel da União, 'de 1.1.59,
n..p"OS a .discussão do Parecer laCrinero mil de Engenharia, Arquitetura e.
Considerando que a Piretoria em
11/73 ;-.CFN, do Conselheiro-Relator: Agronomia da Quinta Região, usando Arquitetura. e Agronomia cia, 50 Re
9,14, de acordarem as atribuições que , sua XIV reunião ordinária, realizada •
Geraldo de Moraes Mattos, resolveu, de suas atribuições legais, reSolve:
Por ;unanimidade, aprovar, da acorde Aposentar por tempo de serviço a . lhe são conferidas pela :letra "k" do; no período dg 21 a' 24 de fevereiro de
. -com A letra ci, do artigo 7.0, do Rege, i servidora Helena Lerri gruher KroPr :artigo 34, da Lei :is .5,194. , de 24 'de; 1973, em Belo Êtorizonte, MG, reua.
minou o assunto. õ decidiu, que os
lamento que ,balou Com O beereto; de Mattos, ,Chefe do Serviço de dou-' dezembro de 1969:
Considerando que O art. '2P e seu Conselhos Federais, efetivos ou suplen.
1962,. tabilidade agregaria no símbolo 5-1v
de :28 de, novenibro
,tes, e .es Presidentes dos Conselhos
.diretria ,para. o Tronca Sul, no tio- com urna eorriplx-iy-,. '-cão para, It..;na.-: parágrafo Único 'cla Lei .0..°

"Regiâo.

.

•

•

-n,l)(36 ntifilta-feira
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'Abril de 1973

'Parte wy

nego. ii oto /Metia; ntés Inter de
expeatenrê dai ,rtpartyanee
2esoire-10 -da DePattaniento d8 1-iraOn'btfcae, destinada
prense,
-Quanta- ao coatrisq
:mut reçOiclo -na. Sege. de ~In
.de de porto aérea, eart lavar da- ira-ea0bee ets 17 Mame.. O atêuçii.
DEPARTAMENTO
DE
IMPRENSA
:NACIONAL
legacia
Regional da Empresa
'
Brasi'gerai> .da pilblioo pela. legdp e ne,
leira zde Corretos 6 Telegrafas: era
4110(to- será de 12. --#4- 181 ,hortte:
"
eijnnynrent",
2)/ Os. .origincie. Para, pubiicaç40,
7) Na case de porte :aéreo' Pára
(evittainente .autentioastos, deeerdo
:AL-BERTO t :artitrO . :11M-PMENA
laealidade no :sena:ida por esse dueto
sier datilografados, - diretconente, esis
:40
transporte, --a Delegada
espaço dois, em papel acetinade -et/ .Su.ps ie iilltnVt
eiste'x D se0.ø . len neenn*0 ;d4 ,,INprstsa Brasileira- de Corretos e.
é etPII
*verga-min/iode,. nieáincity 22x38 0e2P^,
a
DE ALMEIDA -O/MOMO .:ÊLORIANO .QUIMARAES Telegrafei em Brasília :se obriga
.toi-tehen?; $ 071. emendes ou remira
tomPietar e,zcanvinham'ento ào .daSise clifieulicm a -sua ompreensão,.
dinatdrio por (*.agras Mias, independers'era especial ,quando: :cogilverem.ta
.D4.4":10).
'temente. :de. acréscimo Ma. PreçO.
belas,
4, Pelegácia Regtoncd da 11;ni,
,airtçÃo - iikArera
Senda admitidas :oepias eass tintz.
lareso Brasileira cid Correid., e'Veleireta e indelével, ls critério dà.
'PrnSilf(t tesotai--$0 otrot do-tiro/4 . 4 ,pcidieecRe . dee ,stee.edmialetreete . deecentratistsle.'Prd./.03-44,..77/
tecluStar •os-. ;iene preços-,
dlevação
de tarifas. .eamertaSe
de
Depurtameato
de
lagkenos.
ina0onsl.
-3): -0e :originais .enoaminhado3
'jiripresto os.tfietháll do.
.
Vais ,aereata, medicaste :a-OUSO-previa
:pisbileaçtia tão -serdo .restitaidoe
,-écos .assinante.S.
•
verte.
•
51). 0, prazos da ".asSiasatuta
:reclamações pertinen-tee.
s(t
(lendo .ser semestral -Ou.
*" -MuSterse ,retribug,,,.,..-,nos casos de
01,foiárkfy sempre /to Primeira dia
ri o ou onilssao sucio encesminhadeS,
.
:da
do nsée- ,jubségilente, 0: pedido :
ÁSS2NÁTUI1AS
Or escrito, :"es "Seção te liedgçdo, até
o-1 porte ,a0reó -poderá ser niertecd;
• , Onifsin dia ut4i subseqüente 4
Fusicionlauos
ttEPARTIOM
5PAIRTIGtLAita
/Mestria
ou anioni. O :prato das: asst.
Publibagdc."
. pa.re o ftiet,ior 4 adir/tente.
• .. ••,•••• Cr$' 3741) 'magras
1), AC assinaturas :serão -felnactOS SeMeW111 • •;•..• • • • • • • • • V* • '01 '150,00 ~ate le
e
ridó
-hispord transporte por
anua
:
• 4tó 1)../..0l, O transPorte por via '41ta*
7440 toa .aefea.
•
r. o. :çrs 101.400: Ano 9,•
0.
•
separadasmente
itere° ser* ,contrataito
-•
renbuttçdcp :dever& ser Sallof,
- Wxterior
,£xterior
• com a Delegacia da Dnspresa Eraladd com .anteced3néia de 30 dias
altera: de C01 , 'rètM e TOM-gratos em
.. . . "Cr$ 95,00: ,venoitionto. da assinatura
-Cr$ 120,00 Ano
e do porte
Ofri,sfi'la. Peta poderd se encarregar AIN4
:siert°,
Vendidos, Serdo si/splitsos, trt,pedido
o
de
,tonbem , de 0/010/7ter
1
AÉREO
1
2,
.2P01.
:dependentemente de etrso--lirdvia.
- -(0in-citara ea, 133.1+I Nesie C(/80
,eSsinitaste ditigtid" ao D 1 f o pc-, fanat
,ÇrS. 17100 .1 'Scineetral Ort 1040 ]- Anisai .. cri 304;00, 1* Para :receberem os .aftplemeat' disto .de assinatura 43 .ta pagai-acato fio
edigdes dós órgãos: oficialei M
Paiol° .correspondente; -ria forma O,
11117.11100 .4-17,40
:assinantes , de:vento, solícitd-los no toe
.
¡UM . ségOrte.,
da...assinatura.
iio numero :avulSo figura me ilignia p4gina, tre cada
0
12) -OS pedidos de ,asainaturas
,;4. --reinessci de :valOres- pata exemplar. preço
Se'rindores :deverá -ser et:contagiadosilisSinettasin, que eeta .abompgashada
preço . .do. :exemplar ai/rasada. ser& :acrescido di Cr$ 0,O1 4ei . -do. lOoni comprovante ..dit sua eituaçãci
de esolatetimsentos . guando à .sua.
.ittnatottal.•pliettçdó, ,serd feita iàrnente .por risesrato, ama, a do Cr$ ;0,01 :Por ano se de anos anteric,ros.
,•11•0••••••••••n••••••••••••
n•••••••••••n•nn••••••••a~•••.*
,•

EXPEptENTE.

,negiónais não deveriam integrar a feriria consta -o :processo ri,9 ..C3C- RESOLUÇAO 1\7,0 86; DE 16,34913
Comis.são Julgadora do Conefirso dó: 558 -78; resolve:O (ionselbó Federal de Meclieirm
Monografias nistituiclo pela Resolução Art. 1j9- Designar, na forma de ar, Veterinária,
tio usa daá suas atribuitige 1,9- do Regulaniento aprov&do
CF0,71,, .de 2.. V.72, resolve:
ções. legais -e considerando a atribuiArt 1,9- Revogar a Portaria eyo-20, lh Reaolução de 2,7.72, para -ção
quislhe rói conferida, pelo Ai. 4.0,
integrarem a 'Comissão Julgadora, do
-de 2.10.72,
. .únieo, d& Lei 1-.4° 5,650, de
Art. 2. 9 Mandar publicar a presen- conemãe -de Monografias- sobre o tecia paragrafo
4
do
desdobro de 1968, reeolve::
Nearton Bueito "Á Etica Profissional ria .OdOntologia",,
te, para divulgação..
oe zeotednistaa, portadores -do
Com as funções -T.te indica, os cálix...13mazi, CD
Presidente.
diploma, conforme especifica a ali,
gioes-dentistast„
PORTARIA N.9 13, DE 22 DE
.PreSiclente; Prof. Lauro Caldeira de, nea "a" do. Art. 2.0., dá Lei 6.5504 de
FEVEREIRO pE 1973
, 4 de iclezémbrô de 1968; em atividade,
Anciradk, ,oto,so- n:9 a;
..Secretario;
Piol
Juio Corrêa, • TIO EraSil; ou em sua representação
.0 Presidente do Conselho Federal
no exterior, ficam obrigados -a lns n-•
de Odontologia, nó uso da :compettin- C.RO-P 11.9 1.278,cia, que lhe e conferida pela Lei nuVogais: Prof. José Dilson yascon- ore-ver abaixo cia assinatura, em todos
os atos profisisonais, asaim como em
mera 4.221, de 14.4.04, regulamenta- oeles dó Menezes,, CRO-CE
da pele Decreto n.° 68:704, de 2.6.71,. Prof. Anilando Hermes Ribeiro SA- cartões de visita e ein qualquer oue nó exercício das atribuições cone- Alipo, CRO-PE ri..9 918; Prof. Jorge tros -veia-lies -de :apresentação profig,
itante.s de Regimento Interno aprovado: - Ronõri M1ottelstacclt Brito, -CRQ-RE *nal; a sigla de Conselho. de Medir
:chia Veterinária, cal que Oativetern
-pele; -Resolução CP0-30, de 14.12,68, ,r1.9-. 284.
publicada no Didro Ciliciai da União : Art. 2;9 Publique-se para divulga- inscritos, fi número fia sua intuição,
de 1.1.69; considerando a revogação. ção. ~fon Buena Brlczri, CD seguida, da letra "E", conforme ilidi,:
da Portaria C100-20
2,10.72 cari Presiclen te.
cado a Seguir::
ai Para os aooteepistas que excir:çairi atividade profisisonal ria -Distri:CONSELHO :FEDERAL 'ft'ME1):10INA
VETEMNÁRIA
.
•
to Federal; C10114.V
N.° 001/Z; e,
b): Para os sooteonistas que exerçam
-RESOL17Ç;AO N" 85, DE 16 1:)E 11,ARÇO DE 1978
0. Conselho Federal cie Medicina Veterinária,. com base no Art. 3°, :alínea atividade profissional nas demais -unimn! , da Resolução lig 4, de 28 de julho de 1469, .e considerando a proposição dades dá . federação; dRiVIV
001/2-,
.
fia Presidência, 'resolve.
11 Os -Conselhos de Meclieinit Ve1 -- Reajustar o quadro de emprego3 do CFMV, -Conforme a seguir apreisenta do.;
terinária deverá-Cr .estabeleeer numeração-própria para registro dos roeteé1:
•
1
nistas,
Ivó 'Torturella, CEM --,
1 Remuneração n." 0001: - Presidente:
tistilherane
CA 210C
J. Numero
I .
ri-e Carvalho Celebrini, viimv
Mi1 Mensaa.
mem) 0091
áperetario,Geriti:,
RE$CL1n40 N 07 ri:e 16,3-1973
'Conselho F'ecleral, dó Mocilohla
Or2
Diretor Executivo . .... , . ................,............
:Veterinária; com base no artigo 22,.
4 , 000;00
01
1Se cretário . . -.........;.,..o,o,...,...-;.. . . . ,..,..,.1
01
I
1.00000 - :alínea -"f", do Decreto n.° 64401, do
Técnico em -Contabilidade, , o ,,,, ..- , .. ....,......
01
.17 de junho de 1969, no parecer da
1.000;00
I
Auxiliar Administrativo-. f 1 a o i o,n,.....,, 9 .,......, .
01.
''t
000,90
Comissão cie Tomada de Contas, apro,
EacreVente 'Datilógrafo , , „-, „ „ ,,, . • o .. .. ........
01
va,do pela; Iteacihição n.° 29,. de 12 de
700;00
Motorista- , ..„ ..,.,., . „;„.,..,..-_...,..,.. ' ...,. :.,
.01
6(10;00
-,Março ,cle 1971, reSolve:
tontinuo . .,„„,........--,,..,;.... . . . .....,..400,00
1 , . 01
Aprovar á_ Prestação de Contas da
. ,. .4
.,,,._
. . ,.. .. - ..
Diretoria Executiva de -deinselbo Fe,
. .
II-- Excetuando-se o Técnico em Contabilidade, que funcionara era regi
floral de Medicina Veterinária, refe,
DO de sois (06) horas diários, es demais servidores funcionarão em regime rente ao exercício de 1972, -ivo Torde °it.; (08). horas diárias.
Urano, Opmv n.9 0001 -- Freak-len,
Zn - gsta Reseinea, entrare em -viger a partir de I de IIIRXÇO de 1973, -- te. -- Ottilherme de Carvalho Cele,7vo tkirtureila, CE M1, - N° 1 100 Presidente., - 021,210,camte de Carvalho CcCEMV
Ao .9097 -- ecreliáriojebrini,„ CEivíV. n° 0097, Secreta-roo-Geral, .
Geral,;

RE$0,7A70)10 N.° $8; DE-16,-2-,1913
O -Conselho Federal :cie -medicina
veteririárlk no- ase das atribuições
.4. conferida Péla art. 3.°;
flue
Regirnento
alíneas "1" e "n";
tu no do CFIVIV, baixado pela Resolução m° 4, tio 28 de julho de 1909; e
tioriaiderande a urgência, dá apresem. taçãóda Prestação de Contaa--clos-Con-1
áelhos Regionais de Medicina Veterinária, relativas ao exereido de 1972
:resolve:
. Delegar competênCia ao PreSiden- PreSta,
to do OFNIV para aprovar
•ções de Contas doa Conselho; Regle,
:liais de Medicina Veterindria,
vem- ao exerciéto de 1972, atendidas
Iva
diaposições. legais Vigentes-.
n.° 0001 -,-.., Pra,t
Torturella, aciv4V
-Ce
1.
sidente; Onithermé de Carva710 .
-tebri'd.4 OF'.1‘1V-n..° 0097
tár io oral.

T-Ê,DN,ADOS,
FEDERAL
DE ADIVIINISTRMO
'ItEsõlx. 04d :g:. 00-73,
A Junta Interven, tora no Conseino
Pecleral de "PetinIcoa Adininiatra,
çã.o, no- aso das atribuiçõed que lhe
confete a. Lei 11.0 4,769; de 9da aeterabre de 1965, regulamentada pelo
Decreto-'n 61.-934, de -22 de desem,
-bre de 1967, resolver
-Rortelogar -nos term. ea da -alínea
"o" do f-Ot !g-) 2.° do Regulamento
-aprovado pelo Decreto n..
2-2 de -cle2ernbre de 1967, os sega-lotes
pedidos d Pegistro como Té-crlico, de
Administração 94i:tildes (Ia 8, k Região
(R.ão :Paulo, e Mato 'Crosso)..;
1, João Dark
2. Nelson Pcneir&
2. Mias Cé3RX 4. Tad& -Torello
cil,vadra; itlemanach„ Zubicios
,ox.)„d.xe,,: Almeida
1altI
6: 1:elson
s
7. Julio- DarVas
9, Doiiglad 1,2art
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112COLUÇAid N.° 6043
tembro de nap, vegulamentada pele Decreto ri." 61.934, de 22 de dezenk
10. jacob Miedginslci
Decrete ri.' '61 .934, de 22 de dezern=• bro de 1967 reseive:
11. Antonio; Mente Oeste;
A
Junta
Iuterventora
nó
Conselho:
12, Theerlowlee, Banal da Costa pi- Pecleral de ilécnicos de Adininistra,, bre de 1907, resolve:
Indeferir o pedido de registres de
nheire
95,0, no uso das atribuí:0es que 111-e, ,Indeferir a pedido de registro de Geraldo Cacivanini, oriundo da 8,"
iS.deral,-.4- C1har1es Aifced Stovens
R
egittiO
cenfere a Lei ii;° 4.789, de 9 de se,: Maria Edith Recielguese Silva,
,(Se,o Paulo e Mato dres.so)..1
14, Lauro, iátiivreS
terobro de 1995, regulamentada pele, Oriundo da 7," Reglad atio o Ja15. Morim! deerg Lane
Brasília,
22 de marco de 1073„
Decreto ,61.034, de 22 de dezem- neiro — Guanabara -- Espirito Murilo ibloTst
ra do !Silva.
"..1 de Março de 1273.
Pente);
bro
de
1967,
resolve:
PresiMorctr4 da Si lva
R,ESOLUMMO
N° 65-73
Eirto -conceder provimento ao reBrasília, 22 de mareç do 1973.
'lente ,
r, MTPS-3.292-72.
curso interpesto por Anilten Medra,. Mirril Moreiry, cio siOgt
Presidente
A Junta Interventora ne Conselho
RES0.-NUQ-AO N.° 56-75
orlimdo de 1 Região mio de Ja- Port. MTPS — 3.292-72.
Pederal de Técnicos de Achninistra-,
Cão, no use das -atribuições que lho
Juirt, Isterventote, tio Conselho; nei.ro Guanabara — Espírito SanRESQLZICAO
lã.°
63-73
confere a Le ri.° 4.760, de :de seVederal d Técnicos :de Administra- to).
Junta
p
u.ervoillera Conselho tembro- do 1965, regularnedarla pelo,
ção, no uso rias atribuições que file Erasiilia, 19 de março de 1973, —
erancre a Lei ri.° 4.799, de .9 de se-, 11:Turito Morebut da .Sítva Presidente Pecieral de 3-4-mnices !do Administra- Decreto a' 61,934, de 22 -de dezemção,
-no,
uso
eas atribuições que lhe bro ,de 1981, resolve:
tombre -de 1995,, reg:Manente:da pelo :Port. MTPS — 3.292-72,
confere- a -Lei n-.° 4,799, de 9- de seDecreto n." 01.934. -22 de -dezent‘.
Homologar es seguintes pedidos de
tembro de 1965, regulamentada pelo registro
RECO-141MM° N.0 61-73
lin de 1907, reseAtc:.
come Técnico de AdminiaHomologar nos :termos 'de alinea- •, A Junta Interventora no -CenSelhe Decreto ri," 0i..934, de 22 de dezem- tração, oriundos da La Região (Dis"c" • do -artigo -2'.° do, Regulainentoi :Poderei de Técnico do Administra-. bro de 1997,, resolvo:
trito Federal e- Estado :de delds).
',aprovado nele Deerete lu° !61:934, de: ção, no 'use das atribuições rime lhe
Homologar nes termos iig, :idines;
1 1405 termos da alínea "c" de
22 -de dezethbre de 1967; os :seguintes,
a foi 4„.769, ,de 9 -40 50-: "c"' do artigo 2, elo 'Regulamento artigo
2- :° do Regulamento aprovado
Pudides eeino Teci-ficá 'de! ;confere
timbro de 1995, regulei-herdada pelo; Apro vado p4,:, Decreto n.° -81.934, de Pelo Decreto31„° 411.934 de 22 de de- Arlininistraça0, Oriundes ia 9,° Re09' leereto p.c. -61,934, de 22 de de,oni..- 22 de dezeuidc cie 1261, os -seguintes
membrode 1.967,
! 1 ;lixo -de 1967,- resolve:
1•Para4n1, o Sano, , Catarina)'i
_
perlideS -de .!egistrie !demo Técnico de,
1.Avrion ,Cepella
-oriundos. -da 7:.5 Re-'
Casar Mazzeo Rodrigues,
Homologar, nes , termos da alínea! Administração,
Ribeiro- pinto
guie :(Rie de ,JaneiroGuanahara;
Regulamento
o
do
artige
2
do
—
Nos termos do parAgrato
-3, Hansiltáni CalciorarlEspiritr,.
aprovado pele DeCréto 0.° 61,934; de!
Unice de artigo 2.° do Regulai-tente
4, deão Milsino.
,alicurt-o
.20 dezeMbre de 1967, o seguinte;
Penteia pires -Q001110
aprovado pelo Decreto n.° 61.934, do
5, :Carlos ElySio Neves Vieira ria -22
,psdicle de registro como Técialea de, 2. ! Guilherme Augusto Ramos 1311ho 22 de deZembro ge 1907,
°este, •
•
3.
Arthur
Luiz
Administração.
Ne1vton
Giletra,,;
,de
A-morim
Nebrega
Hoix
••
1 -- Amelia da ,Lue coetà.
4. Jofte Carlos Guedes
oriunde !da 4.° Rego; 112,ernambucti
-g-Ydri 01- Efinia.saiitoe
-(liande do, Norte e' 5, Eritilia Carlos Jourdan
Piealbe,
prasilia. 20 de março de :1973.
Linár4Eg. José .Ribeiró
Nrnando !de ~rinha:),
kno:ita MOI 0170 de Seiva.
Presidente
Silvio Itlaggieni. :Junior
Brasília, -22 de- março- de 1973..
Port,
MTPS, -- 3,29242.
Angon: dreea,
Vkivilo Moreira do-Oitt g — Presidente
Brasília, 19 do, Tnargo de 1273.
'Brasília, 10 de março de 1913,
11uid70 iiiturieira. da Silva, — Presidente- Port. MTPS
Presidente PORT. IVITPS . -- 3.292-72.
114-un10; 11,1!MOrd'clet . puvr4
R111140LITCAO .:»1:0, 44-73:
Volt.
292,42
CDNSELHO REGIDNAL
RESOLIMIAO N.° -62--73
A Juntá interventora. rio OonselhO,
RESOLDÇM2i N° 57=73.
A Junta, Ititerventora no Conselhe :Federal de lécialcOS
41. Jiinb, Interventora ioConee1h e Federal cb VOI]iCOS de Administra-, 42o, rít)- Mo das atribuições 'que lhe
DE DkílIONIASÇÃO
ecteral o TeeniCes de Administra, çaó, no Uso das atribuições que lhe ,eonfere a Lsi 4,:7o0, , 9 de- sei!Veie, nó: uso das. :atribiiiçõeS que
confere a Lei- th° 4.769, de 9 de Se, tetlibró -de 022, Tegulomentada
r Região
Orinfern a 1201 ,ri.° -4;769, de 9 de se,
do, 1965; regulamentada 1/010
RESOLUgA0
;i1iecito 61;934, de, 22. de: dozemN-.9- 12-.413- -CO de 1907; resolve:
A junta Biterventera. lo Cotisellio!
NSoric.ollceder 1#-0~én:to- ao séRegional de Técnicos de Administre,"
-Curse h/ff:Oeste pi•#
- . Márcle
.
ição da 7.g, R-egião, =- GB, Rj, 0'1p
atititrici, oriundo ! da 43,° Região ;Midesignada pelas Peri-ar:ias DRTC+13
/má Gerals):
11.9 23, ,de 11 de inalo--da- 1970- e prtT.- •
!WS rir 1; de 15 de- janeira .0, 197-1, ! Brasília, 16 4e Inaá,ço . de 1073. •=:,no- , Uso de .sties- atribiiiçõeS que- lhe
Presklente
Íiuilo 11fOreírtv , da. gapri,
liado cenferides pela Lei ri')- 4.169, Cie
1141ppS,„
p(Rit. ,3„ . 29242:
! 9 de setembro- de 1905,. regulamentada
99=73
- RECOLHO:A.0pele Decrete m° 61.434, go 22- ,ce rte4,
zetbro ele 1907 o Artigo 29 de
A Junta, Interventora no-OUnseillo.
sroLumn
-moto aprovado „pelo Conselho Iredê n:190deral de Técnicos de AdminiStrar ti do Teci/leoa de .Aditinistraçãe, mo.è
gio; no - Use ritie ten.:Miei:Sés que /lie
PODEll
LEGISLATIVO
ATOS CO- .
ekifere á Dei n.° 4,'-709, 4; de -se1;4 pica aprOvada prestarfge
tembro' -4e 105,. regulamentada pele
Nr.OS LEGISIATiVOS DO PODER 1:!.,.?"(.13CUTIVO
de -Contas de ExereiCio- de /972,
Oecreti, n,. 61.934, ;de -22- de dezeiri,
Ano de 1997, resolve:
Ari, 2:i 9 A presente resolução--entraj:.eis de otitulgo a clezenibm
Hornoiege,:i
,seguintes pedidos
rã em Vigor nesta data i fitando iaregátroè ceine Técnico de Adirditils,
Vogadas
as - disposições enii
PivOleação- IV 1.209
itra ge; oriuredo da 4,4 Região; ,(M1de- Janeiro, 22 ,de março go:
alas -Gerais),.
1:973, — B170114~4 Colltgros
-PREÇO: Cr' 1-0,00
I,. NoS -termos -da alínea -"c" de
Presidente' da Junta Dl-terve/itera.
artigo 2 doRegiiirtmento aprovado
: IfOrnando Ara-mor Nestedos
VOLUME VER
-pêlo Deeréte! zu° - 41,434, de 22 ge
;ixerolg"o da Junte interveritork,
dezembro de 1967,
•
'1i/süté Borges da Camisa Membro da.
ATOS DO PODER EXECUTIVO
1-, 'Geraldo , A/MJ-elle, Barrete
;Junta, 1-ri terventore„ — • Jdrg_é. , fieit4d;
2, 'Leoa Labeisaiére
eut Cunha; Membro -da, Unta. InterDoa-retos cle outubro a dezerabo
!O. Euler !deZarint _Tavares
.II -Nos temog do parágrafo Único
Divalgaçâo te 1.210
JI-CRTA:
1,s
'do artigo 2,9 de- Regulamento apro;N.° 14-,973
ing-1,0 pele Decrete 4,9- 91.;934, de :22
35.,00,
PREÇOt
A junta Interventora no: Conselhe,
de- !deSeinbro: de 19á7, :Regional de Téeliões de Adtriinistra . 1 'O:orneio ,Earbese, Horta
.ção, da. 7. 9 Região
GB, 10,e.
• Helle Santos NeVaiS
VENDA
designaria peles Portarias DR,T-,:its
Brasília, 111 rte, -março -de 1913,,
4.1.9
23,
,de
11
lie
Maio
de, 1970; ,O
lufLh Momiza:da
Preaidentel
Na Guanabara
OH n.9 1, de 15 de Janeiro- de 1971, 3,292-72.
Port. MTPS
eÇO!. .,S
"e
'R 1. 11
riu lhe
io usoe
'ibd-'t:SLIM
RES-011.0°A0!
ij ê0lr õ de Viandas: Av, 'Rodrigtids Alves,
Conferidas -pela Lei U19 4,707;
9de
Setenibre
de
1995,
regulamenta-A Junta interventora no 'Conselhe
Agência I: Ministerio da Bazencia
ria pelo Decreto. :11,9 61.934, -de 22 de: .
Vederali de Tecnicos de Administra-,
;dezeiribro de 1904;
.'• „
çtio,- no uso das ,atribuições que lhe;
iit: Palácio . da Justiça, w= paviinewittl
Agin
confere a Lei m° 4.769, de 9 de ,se-1
,ar.41go
4;10nSideratido disposto
Sala.
31-1.
D
'Corredor
'
lembro de N965, regulamentada pe10.
15 do Decreiie 61,234, de 22 de rieá
Decrete ri.' ,61.934, de 22 do dezem,-,,
zembro
de
1960
que
regulamentei
à
Postai
go
cio
Rocixibol
t411.0411 244idos pelo Serviço
11,
19e615 11.9 4,709, de a de setembro
kro de 087, resolve
Indeferir o pedido de registro de;
.finl Brasília
'elle de Castro oriundo da 2.a .11ee,onstÈvnte -do Qua,
C011Skle:MTICIO
Élão (S4'o Paulo e Mato ,Grosso)
PeSsord deste Çonselho ic .
Na
sede
do 1.).1.
dre.
13rasília, 19 de Março de 1973. ,--gional ,aprevado, pela Resolução ,CÉRA
tot,c, Afoke¡ra 4c4 Silva Presidente,
'n.9 14, .44 20 sio Abril do, 1914 e
n~.~.
POrk,

JÇÃO DAS LEIS,
197
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Abri! dê 1'973
Considerando os termos do Oficio n ° 23,là, 11 de maiod e 1070--e DM. to na legislação e normas 'vigente
CETA n.9 126, de 26 de março cie GB n. 0 1, de 15 de • janeiro de 1971, aos seguintes habilitandos:
guinte redação: Designa Roberto melrefles Sehnelder, mat. 51.194, para e1973 em atendendo o Oficio CRTA. da no uso de suas atribuições que lhe são• N 9 .380-68 -- Almyr Luiz Sabbag;
Região n.9
pela, Lei n.° 4.'769, de O: No 454-68 - Adelaide Trindade xercer a /impo gratificada de In,
1973,. resolve: 01, de 4 de janeiro de conferidas,
formante-Rabilitador (1),, símbolo
de setembre de 1965, regulamentada.,Mtiller;
Art, 1,9 Retificar o enquadramento ;pelo Decreto. 11, 0 61,939, de 22 de de- N.9 456-68 - Pedro
11-13, na Agemia ae Coronel Pabricia,
Rodrigues Rita no
tuneional do Servente Aliton Luiz -de 'zembro
196'7
resolve:
(em disponibilidade, conforme o
'Toledo; portador da Carteira Prons- Art, L° Atribuir registro, no 011,7.'A Art. 5.9 Esta- Resolução entrará em : disposto
na DTS 119 1.264-67); 4
1 19 •
vigor a partir cla clai3e, de sua publi.sional n.9 15.282, séria 314 para Con da 7.0 Região -:11.288 de 26,3.13 -- Dispensa a peRJ o ES, nos cação-,
tinuo: 'deste Conselho Regional,. per.. termos da letra "a" cio art.
•
da Lei
Curitiba, 20 de rn p rço de 1973„ -- elido à contar de 13.10,72. Gilson de
.cebendo mensalmente 14 (um , ,o n., 4,169-965, aos seguintes 3.°
profissio-: Nivaldo
Maranhao Pária, *Presidente Castro Pires, /nat. 28 861, da funeao
meio) salário-mínimo Vigente no Eu- nals:
de confiança de alude de Posto (Si,
j'I-CRTAJ9,9,
• tado da Guanaba
ar.
1
-R2gistro
Definitivo
Simbolo 5-PC, -oa., Agência em Teefile
Art. 2 9 Tornar sem efeito á RezoOtonl,
1.
CR•A n.° 0-000
Inção: j-I-CRTA-1,9 n.9 12, de 10 de
Joã ci eSouza.
melio
-Outubro de 1912.
IN:STITUTla .1TheilINAL
Retificações
Art, 3.9 A• presente Resoluçã° entra 2'. CRTA n. o 3,669 - Brim Ed'DE 'PlIEVIRÊNC.14 SQUIAL !
eili vigor à partir Oè ,1 cie .abril: de ward Hamoncl
2:LEL/IÇÁ:O
INPS 32-73
. 191a, -- gniiiicotuel',Calivemos socti,é, 3,. CRTA n°
éli
- *3' .6'70 - -Il.°
No
Diário
. 0IwW (Seção 1 - Par,
Sacadas::
Rolaçáo
INPS
Veálty.pos
.
:0,
Presidente da Junta Interventora
,
04.; de 1973 te II) n9 36 de 20.4 '73, pág.
4'. ORTA a° 3.671 - Niton Peneira,
DItT.G13 n.9: 23,970:
PARI
Arruda
PRESIDENCIA
- , RESOLUCAO .1,1•ciRTA4a
5, CRTA n.° 3.012 -..., Walclemar ÇOORDENAÇAO DE ns$434.1.,
-X.° 29-973, .
da :Cunha e Souza
NO
1.264,
de
14.4.73
DA SRAIVI
Onde se -lê: Exonera,, .0 contar do
Julgados. definitivainerite pela .:Ii"n-11 .,-- -Mostro Provisório
N.9
65,
cle.
29,6.73 -- EXOnera, a pe- 14.2.72, leia-se: N 9 '1,264, ,de 142 13
ta Interventora no Conselho Regional 1. CRTA n.° RP-202
—Celso Len_ diria a contar de 8,14.14 Anicha dê .4 Exonera, -a ctintat de; 14,2.73.
de Teci:afoga de .Achninistração cia 7.' :tra;
:
Couto
Ramos,
m .,.. Á.106 Escrit raR gião a-. Glá, RJ
e
u
'SECRETARIA DE SERMOS
2', cR'PAe S,
n.°r RP-263 - Sidney Al --ria nivel. 10-E .
.
dia, 2'9 de Mar ço, Ao' 1973, os eunlã,c Aoves
-de
Moura
GERAIS E DO PATEDSIONAO
, proeessos:
•
.
c)00.1tDENAÇAO
3:: CESTA n." Rp -264 - Elaa
DE PES SOALl Xavier
1.. •Nos termos -da,letra "a" do . ,Ba.rrog
•
Onde
se 16: 149 'da- 12.2.73
DA SILGII
,art, 3°' da Lei n,°' 4.769-,65,:
-- Dispensa, a contair de 7.2.73, Elza
4, .CR,TA
n.° •R 265 - I
PProcessos;
,Pernanda N9 2.171, de 39.3. iá -- Concede alio- Barroso, Leitão de earvalha, mat. .,
Lopes
'
N." 4.562-968;
-' jpão de Souzada5 :Silva
, . CRIA n.° np -266' -- Lygia, do ,sentaeopia, per niva,litlez, a 21ieta A.t. 1.97; leia-se: 149 1.423 de 12,233 --,
114ella
ionse corpea, mat. .A0 .618, Auxiliar- Dispensa, :a contar de (1,2.73; Elza Bar-,
soa-mos
9.531 -971 -- Paulo de Valad ão Rêgonivel .13.;, .N 9 4.14,3, ele rose 14itão de. Cgya.thq, mat. 7-.007.
6. cA
R.T o.. RP-267
Alexandre, .4:te-Enfermagem
G enies Brandão Neto
do,.
3 .7
3s•-- onoede
ap osentadoria, por
Moraes -Cla Eira
N;° 9.-548-913 -- 'Celso 1.,Ontra •
- RELAÇA.0, SP N 9 9-,17a
Art, 2:0 Tornar defnutivo,.re ted2190 de P ervi V), .'Ue.nee AlYeO. :C}haH
No 9.,,
549 -973
Erian Eward
•
giat
•
,14
"
- ' y es 'n184. 70,023 ? res9lireira,,AuxU lar: No Diário Oficial (Seção I - Parte
io movisório no CR A da 1,° Rej
m ond,.
gtão - G13, RJ e ES, sob õ numero: :cio 1'.' ',(jategorj.14 V 2.773> de :39:.3.73i II): n9 41 de 27.2.13; :Pág. 673.
r
N;° 9;551_9i79 - Sidricy Alves de RP-59; de Bacharel de Administra --,' E xonera,
a pedido, ii:e plitai"cie .. é
Moura,
•ção,
ao:
se
SECRETARIA
DE
PESSOAL,
guinte
p
rofissional:
,28.2.13
Denyr
.Almeida
Campos,
Mai.
N.° 9.652-973
- Elisa Xavier Bar, •CRTA n.° 3..973 - 'Paina •Valia., 12.698, , Gliciala cie AdMinistraça9, ni.- N? 5.603, de: 16.2;73
roa.,
'
149 2,714, de 6'0.3.13 .,:- ExoneN.° 9 ,657-673 4 EMA° Mi.eari as Milr- . :cla",o Gemes Brandão Neto rei 14,,
Art.
3.° Conceder registro tos ter,--'ia, a pecticio ..a,C0ntar
Onde Se lê: Promáve, na Serie ,da
yres. e
t
d - 19'
.3:.32„paul
,
o
ses ti0 ex-IA,E4.,sp, do nivel 13-.4,
álea da letra "c" do art. 3,° da Ler:, p aes cie Barros
,
:mar., 11.126, '1,écnica cie Clas
N.°
9..559-973
Niiten
Ferreira
•cia:
:numero
4.766,965;
por
motive
•
de.
'Aciministraeav
`
Arruda
'k,vorie
i lavei .21; N9 .2.775, de para o niVel
transferência, , do registro . já, , coneedi-, 30;.3,73 -:, •Exonera,,
.N.° 9.560-973.- Lygia :do Nego S an- -do,.
a peoicto,.a cantai Mat. 29..114 lotação : 21..4026.; a Contar
afitodorMOhte, Delo , , CRTA clir jffia cie :
- tes
21.341,
leia,se;
5.1103„
Região, - : SP - sob e ri.° 321, para 0 ::, - 19,1?,72, .Beho .BarboSa Ferreira, 16.2.73 -- Promove, tia Série
R° 9 . 547- 913, -4 , Wei
de
Medico
de/par' dá CRTA da 7-.' Região ..-• -GE, 13 / e, F,S,:'•
: Cunha e :Boina;
2
4
1a'4'
geO
da
6
ex
..IAPPESP
.‘i():,515.3
.
á
.
1
1
:
,
niy
7,
.
4
.„4112clOV- nelej,,124 Ni;
,el 13 A para
tendo. em vista o constante do Pro-,'
pedi
: N.° 9.562-913 --,- Alexand re Moraes cesso
' cie , 3 . - 2. 7 6. Leiza mula o pivel
Yvono lvlocalclo Mat._
,ORTA-q ." ii.° 15-973 e. conforrne. ,(0, a contas
- • '.fda Eira 1
-i.lu • '• JP - --"'
—' 29-.114; lotação .21,026, a contar de.4„,
o disposto na Resolução OPTA nume Conte mat. 30.293;
Escriturária nivel:
2,. NOS terMoa da letra "C" rdo 3.1,j,-. xo
31,1,71,
20,-272
ao
seg
9
N 2 777
de 30.3 73 -- Torna sem'
..
uinte profissional:
•tige 3.° da Lei fi,,, 4. 7.6g-66:
.: I.
:'l
to a :Portaria RGÉG n 9 1753-70;,"
N., 2.527-;993 -- Jose pa;rga Nina ;;W
-- Ene 'Theeder,o eleito
2tÉD4Ç40 N 9 ',I.N1545 39-73
CR .T.£1. fl.° 3.074
anke
:
publicada,
no
BS-DS n 9 222:-70; nelaJ Np DiO
N.°- 4,613 ,,
968 --a
Condi
d
o, Altino da
Art.
e
concer
'ed •reg istro nó CRTA, qual foi concedida aposentadoria •a '
io(Seção: 1
Parte
. Resurreiçao. e Souza
da 7:° :Região - GB, RJ
. Isr.° 9.282 ,972 =
é ES - Pes- i 'Wancia Rebelo
Castro, mat. 67:613 1E,, n9 45, de1.3.33, pág'. 761-58.
. 0 Souza Mina • ,-,, Joventino mendee Soa Jin•idica --, nos termos do • artig a'Atenciente, nive1,9; 'tendo em Vista que; !UPERINTENDÊNCIA REGIONAL
N.° 9.631-923 ---' Yolanda Plex:M°111 ipon:daa: Lei n.° 4. 769,65-, â, se g uinte' : a !Servidora foi .aposentado sob: o se540 WM1-Á)
,
,contin: de V.10,70
Nos á.°
-termos
. •de•3.:aet..
Onde ae lê-: .3,912; de 36.1..73 .4.
da Leido:
-n,'parágrafo
2L.766-965 única 1. .P,I. -- 19E - RTT -- Organisa;Êi'lite.'çla •CLT, a
: ção, Meteclos
e Produtividade .......":
Detemi
rnações ti.e SerArive , ! Dispensa, a coutar cie 4.1.73, lornene
N.° a.788-.963
Luiz
Gonzaga.,
Coe- `:S.ó.R.L.
lho
Alviin Gusmão, and, 596.270, leid•-•sa:
SUPERINTENDÊNCIA
ItEGIONAL 149
Art,
4.° A presente esolução
en-::
R
12.612, cie :36.1.73
N.' 9..534-91:3 4 -Eduardo Vieira, de" tra,
DisPensa,
NA
GUANABARA
Souia, Pilho
vigor a. partir de I de abril"n •
.contar de 24.1•.73,
Alvim.
E)ninanuel Ccaheiros
• N.0 559 -, 97? g.- .0ja.-11 , Feche pires de 1973:.
-mat. 59.270,
N.9 12,188, cio 39.3,33 -4- Dispensa,,
A Intervem *contar
tir0;
Preetclee
da
Junta
cla Motta ,.
36..11.72, (ocluso Barbosa '
RELAÇÀO. INPS. 42-'73
,Qa 11 : 9 23•J70'.
4.. Nos termos do disposto na Lei tora - Port.n tD'Étr
',Jetta mat. 29.230 uma. funçae• •grati4-1." 4.766-9.65, re g nianientada, pelo De- ,
',ficaLta
kácgiursamo, 04, Setor de i No Diário Ofmal (Seção,
Parte
. Creta n Urnera 01.934-901 -- Pesem Al..:
T',11ggiao,
:,Coritrole cio Alátierlar G;), :siinbola -• II) 11.9 47, de 6,3./3; pág. 785:
'i,l'cl,ica...
mis91..EiçAip: jl. w.9, 08 ,,,
:,10.-.1,„
na
RGBG
..,
PA
Doi
Castyillio,'
PiP-122-973 : ...-- RT - , Orgatiliação;
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
'- -"''''
: :tendo em vista sua. neeaçao
m
com
oC.1.-. ..1\4e.,.todos e.. p roclutiViclacie B.C.,14,,1„.
. .
NA QUANABARA
A Junta Interventora 110 CRTA:9.9, , ,i.airgiao-Dentista
wo
,t,
n9
930..104
-,.0. Negar Registro, por falta de ' i'esoive: •
:
,(CI.i.1::),
.a
,Cnde•
se
149 4.592, de 22.3,73
Conto,T ,Ciacj'Itela datas cozi
,ampato
tendo em vista o ,ffis-- •Art. 1.9 Atribuir número- de- regis-, -forme DTS-ERUB - 14615,12, pu, Dispensa, alê:
pedido, a Contar de
posto na legal
le gialaçã.a
à narinas vigentes,. tio para tecles os efeitos tia legisla ", : 13lioncia, no B,s1..,.81•;,(.*)3. - 22a-72;
- ao seguinte habilitando :
2.2.13,
leia-se:
149 12.562, de '22:3.73
.N9
:
.:çãõ• em vigor, nos te
da alínea.; ,p2A,89, •cie 30.3..73 =.., Designa Eárah: - Dispensa, a ,ped:,i16., a contar de .,,
N. 9 4... 632'. 96.8 .Milto/i.EWalde Loc1.: 1:1W 40. , 'artigo 3 0 da termos
Lei
Lei
n9
47
0
9
A
ao
,
.6. :Conceder prorrogação, pelo pra-:-S--9--05, .Éjo. transferido
--, '-; :, mar; 8.,904, para : exercer a: -234.73;
Carone
da .7.9:--Regia.
° ,,,runçaõ grapi¡lça d a .de •Encarregacla
ao tVe I! ;MITO, ano:, faca á constante da conforme Process
:da, :Oficie se lè:. MORO' O,,o gant41•110-149:ti
o,
n
.
'
9'
19'731
ni cte.,
reqiieriniento de ils. e despache de NO
Pura
Belieriews (0) , sirnboie
. 683 - Elvidio
•
,da função, gratIficada..de,
Eérrari.
ES.. 10v. dá PrecesSO CRTA-70; nu - Art. 29 Atribuir números de i,e8/8. • -cora ati.lbuições de Secretaria do ,Coor... .ca.VregRCIO da Tarnnl; dê zneenão do
mero) 6.338, e Registro Provisório de -143 Pa ra todos Cs
',denacior
cie
Seguras
4ociait.
efeitos . da legisla-,
'Contabilidade ,e Auditoria, simbolo
Sacharei:
de Administração:
p eão ein vigos. nos termos da :alínea;
Ei 1', leia se'NOW de -Carvalho; Mat,
pela
Resolução
37RTA_7 ,,,•atribind
COORDENAÇãO.• DE PESSOAL
o o 9 , de,c)
cio artigo 3. 9 da Lei n.9 4 .769;cie
2,
420„ da função, .gratificada• de EM2• lia outubro de 1910; ne ga Conselho 0•9'.:65 , a:
DA SRGES'
carregado da, Turnia.•cle ExecuçãO-Dk.
,
Regional sob o :numero RF--:8 : à Cie.-14.9
:
984- ---- Ruy de Mello Pedroso;' : •TI
392 de' 2a a '‘',S --, Deslig a a: •reteria de , 054taWliciaxie e Anataria,.
- •9 2-•---''
II Ido Manado Ceellia.
," ' - '
-. :: N.9
- Paulo da Rocha -Cfomos; • , -Pedia
0 ; 00 'Ql.lati...'0 ci o'••Pessoal
cio EN-PS,' ;$1,MOOlo
7; A presente Resohição entra np,' N,9 :-635
080 - João Pecirõ .Nunes;,
' á servidora Mand da Nascimento: SilMgor ,n2sUa data.
145 687 - José Mansiir.
$1,? 2V n-i13.
.
i:,ya , Carxioso,. ftiptt. 1.494, em face cie sua
Rio de . Janeiros, ,Q.B ..; SO .de ,manO Art. : 3 9'
Conéedel. registro .provisório ',aposentadoria .00mp segurada da pre, ,
da 1913. -,-,- Enonanizel • Calheiros
SECRETARIA -DE PESSOAL,
,90,. no' 'cRTA -‘,-- .9,.w Região,
.; nos. t e rnioaLvidência .seelal, declarando vago
fIrC, Presidente. da Junta Interventã- da alínea, a):
r Mui Onde se lê: lJWc),do artigo a 9 Lei rig-•,
- - ra - port; DRT ,-,GB n., -23-19.
!MOS,
eenseauência, (), cargo do Oficial de Ad- 23433:
• 'meio
'69 'Ae 9.9,95, -tiosda,tis:cháliéfs
-- 1) Retifica as dates da vi,
irán¡sti,ii,ção
uivei
16,
fie
,que.
era de,,: g aiola., do adesso para .0 cargo
';ein Adnistração Joao
' • • RESOLUCAO 31-CRTA-7. 0:
,.
1p,-46!: ,N.?----=
N.° 30.-973,
: Xiliar-cle-Portai:iii„ Teresa gaMorosid,
Carlos Ozoi.l.o.:; tentora.
A Junta. Interventora na Conselho,:ZOgenel;
14. 9 RP., 47 - Urbano preSsato, jti. , : .surERINT"OlDgNCIA DEOIONAIi. /nat. 40:.029„ leia-se: 133C-SP n9 6:800,
Bill .411,74S, O gnms
cie 23,2.73 13 Retifica as : datas, da
Regional de Técnicos de Administra. njor.
, _
. ÇÉí.'0 da 7.°, Registo - GB, RJ e Rs. ..,,, Art. 4,,
.
,vigência da acesso Da-firo cargo:48 At_N
9 Negar registro pai falta de: ' ,c‘t v 11.28%. de 23,3,173 "...*.- Retlifee a;, :tki
.fiesiOnda. p elas Rettarias DR,
oslixi
ar..;1.1eao-P
cioinr?nito
da: wiitoT,.e.4reoS,..a0.29:il,iamo,
E-OD,j ,nnlpeNj legal', de aCOrd(). COM -9. diOakti.1 .148 ,,,, X.r2.65.,:64 quee pOOsa R te_
.g wot:
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platermioações de Serviço
Dg Pgsso414 Nada de Enearregadd dá, Secretaria,
n9 6$, do , 1913- COORDENAÇÃO
',do Serviço de Benefícios :(E).,,:slinbóla $EPER•INTENDENCIA REGIONAZ•
DA SRPR
deitaçav
de
Seguros
SO-,1
• .5.-P, na Comi
. POIL1,4ktiM
NO ESPIRITO SANTO
' `.19 1. 364, de 29i-348 —
a 9e- chila, tendo mil Vista sua iapoSeritado-:
4j 0Q 10)101 4•Qii0 DE PESSOAL
tildo,
do
Quadra
de
Pessoal
do
1NPS,
a
.ria
ocorrida
naquela
.data.
N.
9
2.719,
•de Design]I
DA :s4,442£
servidora Maria EViuitela -Corrêa inat
Rodrigues Ribeiro,"mate, 4.311
COORDENAÇÃO DE rEssoAD • 'Palma
N9 ,82, de 26,3,73 --- Exonera, a pe- .6:722, •ent face de sua aposentadoria
,para exercei a função gratificada •c14

Re ta Olg.0 INPS

DA SitSP
dido; a contar de 9J. , Ponceiêtte
-cien-io• segurada: da ,pro,viciáncia
Chefe do Serviço Médico de lute,
Maria Penha, mat. 33 003, O ficial de. declarando vago, em consequência, o' N9 2.739, de 21,8,13
rior 110, símbolo 4-17, com atribuiçõe1
pesuga,
MininiatraçãO, silvei 12--A.
cargo de °fintai ete Administração
Chefe cio Centro Regional de Dis•pedi(io, do Quacirode •Pessoal •do-INPS,
;Vel 100, de que era •cletenterai' N9' a servidora Cal men Ripar .met, .. ciplina Administrativa,
,COORDE,NAÇÃO DE PESSOAL
Lresliga; e- pedido, 13.218, em face ne saa aposentadoriue.
1.305, de 294,73
DA :SRPR
REGIONAL
do, Quadro 'de - Pessoal do Ims• d ser- como segurada 'da Pr evidênci a social SIIPERINTENDENCIA
Elld MINAS GERAIS
N9 204, de 29.3.73 — Exonera, a pe_ vidora 'Lute Lins tiourigues mat.
declarando vago, em cansequência,
idido, a contar de 19 .3,75, jos& Mar- '7.790, em face de sua iapoSentadarig, cargo
17.9 11.300, cie 28.3.72 — Dispenso,
de Oficial de administração, silcas, 'mat.- 35.:•143, Escrituario nivel — corno segurada da previdência, social,,
a pedido, O contar de 20,11.72, Jose
10-Z; 009 205, de 30,3,73-Declara 'declarando vago, em consequência .45 vei 16,, de que era detentora.
Carlos de Mogaihdos 'Lamas, mai).
•- vago, a contar de 19 3.73 acarge
51.177,, da função , de confiança do
Cargo de Oficial çie 4aditdistrdçdo.•41.,
,WRiterlsta :0`p-40140, B em virtude ciol sei 10-0,. de que 'era detentora, I
Reiná() INPS 1) 9 66, d.e :197$ ,Encarregado de Administração da
rideciiriento do Aervitior 'Sebastião RaAgência de Sito João Nepointiceno
PORTARIAS
:si:robalo '9.]:PC,;
ia icat, 10..200; em' Pare•nagtia.
VOORDENAÇÃo Dg rE$so.4
DA :SEUS
17,9 11.303, dê 26.3:73 , — Dispersa,
•• DEPARP41VIENTO DE rgssOAD
•COORDENAÇ'AO - DE PESSOAL
•Gia•urcs, :contar .cle
•
DA DIRM40, SUPERIOR
EíA
„.. RPI
3,333;
de
3'Si.73
Desligo,
a
119
eia Lisas Jorge,.mat, 63.102, da
• .N9 . :57,, de 26.3:73,EtiOnarka pe- Contar de 26,6,73, do Quadro de Pes00.9 1.000, de 3.1,73 — 'Concede (Unção. de 'cónflança; elo Encarregado •
. 4ido a contar de 193,73, Mana• Ne, soal cio 11PS, Carmen Courniro de 011- aposentadoria, por tempo 'de serviço, de Achninistra'ção da Agência ern
elra, 'mat. 10.827 TeSoureira-Mxi- a Maria :da Penha Venanclo PreiVas, rangola •(à)., símbolo :9-FC;
lana PeSSO- a Çaatele Branco mat.
Categoria, tendo dr' visto mat, 11,317, Técnico de Administra., 17.9 11.306,, da 28.3. 2.1Dispensa i
har de
Q 027 Datilegrato,
Stia, aposentadoria por tertipe de ser- Pão uivei 22-C;
a pedido, a .cantar de 10.2.73,
•• Peigimblatiies •de ,ServIçe:
viço,
N.9 12.606, de 5,4.73 Concede •rmél Brasil Freire iCapiberibe, itratt„•
DEPARTAIVIENTO• DE PESSOAL.
da função gratificada de Ifi+
'SUPER,INTENDENCIA REGIONAL •aposentacloria, por tempo .de serViço, 42..114,.
„
_ strtitioD.,
„-:DTRED4D
Agência em
a Hebe Ribeiro, mat. 9 ,.477,. -Técnico forniatte-Habilitador da12-2;
Eii
SÃO
PAULO
'Uberlândia, ,(1), sinibolo•
N9 1,336; de '3,1,7:3- Deeliga, a liede Administração uivei 21-13,
0019
11.307,
de
:29-3,73
—
Dispensa,
• dedo, a contar de 19,img.,.. cla,]Quadrei IV 10.003 cle, 7.2,18
Dispensa, IN,
COORDENAÇÃO DE pRSsom,
•pedido, a contar de 20,.11:72,
dePresàoal .cla liNiPSIo -senador ]flaroido• pedido, g captar de 19 .3.731 Nelson.
DA
slICE
icyr de 'Oliveira -Mar tina, inat. 35,141;
.0-orries Loques. Mal, 10,557, em face:] :-Canienes inat, 80.â. 988 -(CI.,T) da feia,
função de confiança de :Chefe :de
•:de: suo aposentadoria 'coma segurada] 'çao: de confiança -cie .Chefe de Posto 17,9 1,036, de 19 •.5,67 —.Apostila — ;da
Pasto cia Agência -em, •Sao Pente Node, previdência :somar, 'efeClaranda'vagO;.! '(S), símbolo 3-Pu, na Agência eni 21- A presente Portaria fica apostilado, pomuceno
55u,, siMbóle 54°C;
para retificar o uivei a cargo de
-•corisequênClai,o carga de Sescritu-, •racicaba,;- Ne 12.936. •ae 15,343 •-•
O&rio, nível 1:0-•B ' de •:qi.U1 era detenter,; !f.:3e,signa Ano ' Per;ia. tabral Martim, servidor Joaquim Mala +Lima, mot
3T:9 11.310,. de 29.3.73: — Dispensa
69, pago, irl'esoureiro-Auxiliar
53.0
a pedida, •a cantar •tie 12.3,73; Main,
'SPEPERINXENDENCIA . 'REGIONAL • -•mat„ 46.431,,para, exercer a função gra, gêl 17, •a :Contar de 1,1:65,, (Lei Mv- na Senna Vadie plgtreiredo, inat.
- • 'tificada de: .Chere se agência (T)-.,..Sim. mero 3.780-60) e , ,pare, Tesoureiro-Au,
NO PARA
.da função de torifialiça
WaabuiçOes de Chefe dos xiliar de 2. Categoria, .a cantar dei 204.808,
Dispensa, 41; 'Mo 3-2, com
27 2 518 de 19.3-.73
Encarregada :cre =Turiúa "de 'Orçamente'
.Asaistencia.
na
Agencia
em
Postos
ide:
(Decreto-lei ir.9' 146-67).
(S) dirnbalo 13•21-M; com atribuiçêem,
Cinda .OilVeirg da Uiiveha Mat.
Campinas, ficando, consequen:teMente,.
674,3711 (OLD ciaiàioção. •gratilleada. :dispensaria
de Asalstente• do •Chell e dó :Gruparnetr,
ÇCORDENAÇAO
DE
PESSOAL
Confiança
de:
da
função
•ce,
todo Serviços' AuXillarea.
,Chefe de Seiaaet,O,ociai (B) sim
SRPA
'
Equipe P ,(Si. simbolo•
'atribuições dg 'Chefe
boto 3 F, Mantidas:
,com
atribuições.
de,
unefe
de
Equip&
CÓ°10YE'N'D"AA,'CRa;4
1)Fé4, PESSOAL
•
00.9 160, de 7,2,73- — Exonera, a
. ,Seciai, •
. i'õhefe
. •do, ,Sergiço
. •
Achnirilstrattim ido pA-1,. •; Designa •pedido, a contar de 1,3.73 Cieneelção
•SI/P/5/0"N(PENRII/4 CIA REGIONAL fIenriqtie Albardo Anti inat, 611.410 Castelo Branco Furtado, mat., 39.517 • 17,9 2;092, de 30.3.73 — Desliga, 3
"NO PARANA
(OLT)', para exercer a Innção de icoiv] 'Escrittirário nível
' pedido, do :Quadre de Pessoal dl
Dispensa, a fiança gefina referida com eg meá=,
do 23.3,73
INpS, a -servidora Delmirai Paes Leni,
COORDENAÇÃO'
DE
PESSOAL
12
997,
de
22.3..73:
9
inds
atribuições;.
N
:pedira a Cantar- de 21.8.13; :pely.
,de Oliveira Ferrei"., inat„ 25491, ,ert
sytpr
DA
Retlifea,
a
DTS-12
'67243;
publicaliana DaroS, •nrat. 60,227', da função
"face .e sua, apeSeriNdaria corno sega
'Exonera,
:gratificada de Rfarcarregado. de Turma 'da no, ES-54,73, que passa ,a vigorar 17'. 9 310; de 29.2 '13
• rade cia previdência •sadia', declgrandi
pedido,, a contar 'de' 1„3.73,.:Conceição. Vago, em consergênCia, o Ordtd (1.(
:de ArreCacia•ção (C •/, siinbole •7'4', na com a seguintes, reciaçao: •Disnáa,
.Agência efir :Maringá por motivo de ,Contar de 21,3..73, Helena Can-finada; de Maria Sorna, Mat.. 55,536 •Serven, , ]Oficial de Administraçãe nivel 12.-A
que era :detentora.
função grad, te nivel 5,
'Passos, mat. 3.408,
r- ennoção para a Superintendência.,
•
.„ .

;•:-NIST ;e:RIP DA ,aPliCAÇÁO

,CULTURA

'FUNDAÇÃO: . UNIVERSIDADE .:DE DRA$ILIA,
-:ItESOLUÇAO DO ecosEpio , DIRETOR DA Pl'O' É 170 5-73'
Reunião Onlinaria realiaade, em 29 do março de 1973, apreciando'
'0* 'Cpriselho Diretor dal Pundação• Universidade do Brasília, em .Stia 1309
.
1972; iresolve
O:Balança ,Oeral . a Prestação:de Contas •referentes ao é .kettieto de
seu eneamivhamente •as. autoridades 'corriseterites,
AJO.M.StAr ,O. referida Balança Gerar e a Prestação •cle Cdotas, ,deterridnancio
prgid eg, Cyrzh Preãdente fdtt, PC4 ,E ter da Voi3,,,
ivaMlia, 30 cie niarça• •de 1973„
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1972

PASSIVO_ FINANCEIRO
:
EXIG±VEL A CUR.TO PRAZO
RESTOS A : PAGAR

32eapeseis ioeesatas de 19-69
Mespe'sae xigp 1"--roceesàdas de 1970
Meepesas nào Rreeeepad.e,e de 1971
Z)espeeas xia'õ
ecessadas 'de 1972
Despesas Reoceesadas de 1972

464457450' 914153,23

148310293 85
b.980.514,82
6411.963

(39

DEPÓSITOS DE 'TERCEIROS

,1411)0@to de Renda à Reeeltier
ConbvibuLço de te r.sr•
BeDolker
1,02.0 :a Reetner
VeZleié,PiláOjes . é o o nle
toe cio-ras p/Oà4g;ão
.S.à14-ri0
Reclame:doe
0tederee pPeride, ,de Divro o: em O'oneà:s1

4,262,17
12.'500,32
4,45304.17
1680,330,48
24.6.,509,'00
72.356,, e
35.9, 2q

:509.•=243197

Stil\TTAS A 'PAGAR

''
—..
,No-ãoça a R,?6,0'
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*.pele ,governo ;local para pleno atencit¥
das condkeiea do projeto
MiNISTRIO QQ '1.i4'Tg:FRIOR : ,mente
Aviso. -"is REI:!..ARTÉÇOES
CURA, :bera, :cortio dós :respeetiVoi
egeetição,;
III -,..." integração- no plano ele de-, prazos
!que ! MIO é racional
ConsiderandoPÚBLIÇAS
'deixar sem ntilização poeitri remir- senvolvirpento loCalintegrado
. na ol- j l) õ volume Inicial de recursos s
. .
0: Departaintato d'e limprenea soe
ser
eçuáriclo
pelo BNU,.
coletivos;
- dade:
• Naciónai avisa às Relmetições Pri'Considerando, -airada, Mie, ,pelos IV . ,,--,, existéncia de ! cadaStre !das' '9. A Diretoria. elp BNII int/lama/14
blicas era geral -que deverão proVi,
Itens II e IV do artigo C da Lei Rd .--• propriedades e de sistema para stia terá a aplicação :desta ResoltiçãO,
de/miar'reforma das ass:naturaa mero 4.390,. de 21 de agosto, de 1964,- -atualização„ perroanente;' .
10. .41: presente Resehição entra ,ere
d o s órgãos • oficiais até o dia 50 de
V -=-- a 'prioridade . de sua realização vigor nesta data, revogando as diu.
p odem ser autorizadas Pelo BNH outibil t fim de evitar o rancelareent°
tias modalidades de operações,. resol-, 'eni comparação com. outra-s..areae -da podo:ias em contrário,
Rio de Janeiro, 30 de março de
:cidade;
iculessa a partiÉ &cinda data.
vã:
, I. Pica instituído, noa .SiStemas PI , ' d) apresentação de agente ou agen- 1973: - Rubens VU' 0a Costa, Pra.
-O registro de assinatura nova, Au
siderite.
rianeeiros da Rabi-kl:0o e dO,Sanea-- tos financeiros, aceitos pêlo BNII;
dz' , c.-enovapálo, será feito contra ri,
é) legislação que racionalize 'a ;
Mento, programa de ComplementaçãO
DO CONSELHO' DEapresentação: do empenho dá arSpO
aprovação de novos loteamentos e par-, RESOLIXAO
urbana elestiriaclo a promover: '
ADIVRNISTRAOAO
Nó 3,73
^
,.6í) .repectiV.gt
--a) a execução- integrada de Abras celamentos de terta;, .
() Conselho de Administração do
dortionstração:
de.
-existência,
na
•
ele
infra-estrutura,
.urbana
-e
eomunitá.1)
A cern õvagão db contrato de ,porte
.
' 'eidade em , que se localiza-o projeto, da" Banco 'Nacional ela Habitação, em teuria;
aéreo deverá ser solicliacia com eu,
b) -o -adensamento da : p opulação mercado 'habitacional eia expansão. . niãe realizada a 27 de Marco de 1973;
teeedébein de trinta dias do
tuba-na até níveis -tecnicamente se-- . 5. O- Et/andamento daS -obras pre- ' usando -das atribuições qué lhe -são
'mento, à belegacia Regional da
da' ri° 4.360,
vistas em projeto DURA será feito ' conferidas pelo art, 29 , let
tisfatorlos;.
..
grapreão Braslin a de ,COrrelos e
e) a eliminação da capacidade ocio- com recursos •der rs,N-a . e de -entidades' de 21 de agosto dê 1964, e tendo ern
"Ilelégrafee, em Brasília.
integnintes dos sistemas sob a sua Sn,- vista, a disPosto no art. 1°, parágrafo
sa elos investimentos urbanos :
1°, da Lei É° 5.'762, de 14 de dezeiribro
^
. (.1) . a diminuição dos efeitos nega:- Pérvisão..
6.1 ,--- ás-empreelicliffientes
e, obras
„
... dê 1971, reaolVe
tivos- da -especulação imoloillaria;
CAMCO
pica :criado e irieluido pa estrutumper enticlacleS
que 'Pessi.: "
L ee ^11- ra 1.
' àc. ser."
c) . --a ractinalizn cão -elos "lriVestim .m. e. .deve'
integranteS
nane:lados
básica 'elo- Departamento Oè AdmiRACIONAL . 0A HABITA:CÃ()
tos em infra-estrutura urbana e 00_ . dos
nistração,
,Sisterpas
Vinanceiroe
-da
Habitao cargo de Administrador do
f úria.
p cio estabel
t o do
de . ção e ! do Saneamento . ou per . agentes; EdifiCio Presidente
1.3ara aecimen
.fixaçáo
,obictivos
Cesteiro Braneo,
RESOLWÇIAÕ po, -CONSEL110
critérios
financeiros
. do BNII, através. dos
ADiVITWISTRAÇAO, RO
. . pro-. . corn gratificação fixada para AS,
.
prioridades,
gi
/
aanas
existentes;
-ocupantes do grupo II, letra .13, do ano.
1,1 -- :O- programa .de .cordril' emeri ,,- '
O. Doriselho de- Administraeão dó
----, .ae obras e empreenclimen - xo 1-da li3On°
, tação Urbana 'será, implementado peia tos' 5 ..-2.Baneer • Naciónal
Rabitação,
nue
não
se
etiquadrein
nos
preaplica ção das normaS desta Resolu- gramas -existentes, poderá. ° . ser finam- .2. AS atribuições inerentes ao egge
renniad real/sada 1-9: de dezemb-o
de que trata o /terá 1; a cria çã o d e ee'
i.isendo, -das .atribinçees que lhe- 'pão e Regulamentação 'com.plemen-'
to/Os de menor Pinte subordirlaelea ao
s 11"estOelecidos.
'seguint" 'cer.414•Çóes:
:São conferidas pelo . artigo 29 . .4 'Sei'. tar, 'através da :eXecução. de Projetos: ciad. °:finos
ú.kriello
eni
,
:
,-.11° 4.260, -de 21 de agosto ,de 1964, re-. c'/URA. --. 'Coinunidade Urbana para :dos
. a) inclines ele receita tributária :per mesmo,'beta Oito as demais ` MnStraCões necessárias 4 execução , da presenRecuneração- Acelerada..
capita do . Município, nela incluída a te Rês:Unção, serão fixadas,
oni ate
AProvar. o Orçaniento. Sintétieo
2., Os :projetos OURA ' e araoterie -transferência, da .I01\1*próprio,
pela Diretoria do-13NR, •
cio.Serviço : Pederal ele RabitsacãO e saiu-se:
•
p
ercentual
.ele,
financiamento,
Dil
Urbanisnier - SERFRAU, para ó -exer- 4) -por sua delimitação' na espaço função inversa eia renda familiar rifé-,; 3. A presente Resolução entra em
vigor nesta data, revogando as dispo. cicio :de, 1913', estimando a; receita e -urbano
p arcialmente ;habitada;
-dia da População • residente na área; sie6
,es ein contrário,
fia' nd'o: 'a despesa- em 'Cr* .......
O) péla elaboração, 'de 'plano, ut'projeto de forma a ineentivar a• No de dalleirO, '30 de Março de 1973.,
72,.237'.:(100;00. .,(setepta e dois milhões O'aniStica que atente - para as aSPi ra.':, .rla
realização
de
projetos
CURA
em
- Rubens 'Ne da CõsIa. Presidente,
duzentos e trinta, e ,sete mil cruzei- -çõeS da -rAmunielarle- é que -cOntribua . •áTéas de li-l heresee. social;
rOS) e a subVençãO . do ENÈ. ao.
para
á
‘melhoria
das
'condições
RESOLUCAO DO CONSELHO DE
.aloCl
prazo
máximo
.
dá
20
anos;
:SERTPIIAT1 em 46.520' UPD (guarent.a' , blenteis,'-baSeada em levantamento ri. 0) condições -dê comprometimento: ADMINISTRAÇA0 - RO 130
,o sele mil; quirdientes e Vinte : 1:Inida.- . 61 0 'e ssócie - ocenómie e ,;
.
global'
da
rencia'dian
o
nlvelda
,prefei.-,
Q! ! Conselho de Adirdnistração- do
dee, fadráo da Capital do . BNID,
. -c) pela definição, elaà obesa a se- lura em nlvels aceitos. pelo BN.R
Nacional . da Habitaçáo reu• Autorizar a realização de eon-• rem executadas e .comprovação de sua
e) -Pomprovaçari da auto liquidação: 'Banca
realizada à 27 de Março :de 1-973,.
ti..rrtás . de Locação' de 'Serviço entre a, vin/lli,larie;
di Am p réstimo p eles recursoa fiscais ,nião
usando'das atribuicõeS
-lhe sito
ONIS e . o: SERV/FIM:7' ne valor de -.0 Pela comprovação- ela viabill-• Au de Outra nal:ureia getridoà pelcp-in-: conferidas
pelo art. 29-da I.Jel
4.3601
04, 2,1)20,000:OU telpis milhões .eonde de execução - epordepada , das vestimenta;
de
21'
de
agosto
de
1964',
c
tende
pni:
:Mil' 'erdZeilX3S4., para atender aos Abras .essenciais;
-.
garantias
usuais,.
'a
Satisfaefto
do!,
1)
vista. !o disposto ne ,pa,rágnitfo
seguintes pregramas, já Incluídos no
é)
.
péla
.
!
uhlliza.eão!
de
,Épecadisihos
ONR.
'34
.
1°, da Lei- ri° 5,702, de. de dezenibro
, :orçaluento aprovada: ,
'fiscais a de mercado p ara consecução .. 0- . OS proiêtos tifftA :deverão obe•-• de 1971, -a.
to '1.,3o(L. Q 00 0 0 ' :c1DP.14
elos obletivry, dá •P rogf aula • '
•.decer lanibern, entre entros-, aos se
"Considerando 'que o CIPLAN. -foi es.
'Oro !120'!:000(00•PAC
3. .ps projetos. CURA . serão exe-: guliites -requisites:
:para ser desenvOlvida
3. A, presente 'Resolução .entra- -em i.jo
elistlaelbs através dos seguinte? agen- :a) scr ern áPr oVa d oe pelos -Conces , nueinatizado
operado,
fende corno suporte o ,sistema
sionárlos locais de serviços. , pábileos. -ele Informações
;Vigor nesta data, :revogando . as diaem funcionamento na
'poSiçõeS eni, contrarie,
cl Prornotores: o governo Tocai .e/ou -ria parte :que for da área de atuação' atual &MIL:.
•
.
. .R I O • ele Janeiro, 20 do março- de -einpresas públicas privadaS res-, cio'cada um:
. 1973.
',f)) representarem. uma verdadeira Considerando que o, 'BNH, _principal
Rubens Vm.': da ÕO.etu„ Fre- p ensáveis pela coordenação , , e/ou ela,1
'fia-meia-dor da- Sistema de Infortnaeielente.
boraçaoProjeto e dos. 'vários stip,- Melhoria habitacional, peia exterieãe4' AõeS
-para ey DesenVolviinento Urbano
às :topulnções . beneficiadae, dos 'e.:
,11,2 $0-tPÇ)\D I Do -ÓONS2010 'DE proteles componentes., •
é
Local 'SIDUL,..olereoe -COndiçõeS
Financeiros: !instituições. finan-' Mentos de infeá-eatanitura -urbana e para
!AVIWINI$TRAÇÃO•
Étq 139 7-73
O desenvolvinientorde seuS traba,
,ceirat . públicaa '5/ou priVadas, 'que' da, Pointinitária de .qiie sejam earentes,,,
0 . , ("Vpselho iCje Administração elO -sen./per/liem
a função de Agente PI,- è)- terem ..side 'elaboradoa por..eecri- :
Bfunco Nacional da Habitação,- em -te-, nanceiro do 150,1-1 on que , emprestem toripe• ou fénicos corapetenteS, ele-spi- considerando a SoliCitação :recebida
União , realizada a 27 de Março -de
dainerite cadastraeles..
'do MINTER sen tidode -á BNI1 Ade- .
do, 'SP51
1973, usando' . ClaS ãttibuiç:des que. lhe. recursos
-A Diretoria da 13NR:estabelecerá, -tar . -as medidas necessárias á AV:ração
POS . 'ou Obras que façam parte- do . pra a .'7.relação
dos* elementos e serviços de, e inanntenção-.cio SIOU, dentro ; „ete :sua
São-center:idas ,pelo: art, 29 . da Lei :011-' Jeito.
Mero de 21 de agosto cle.1904,- c) Executores: -empresas privadae infra,estrulMra nrbana •e corounitá!,: estrutura, resolve::.
e tendb eru vista o disposto no art., e'/ou concessionárias de ,servicos
tia que !possam Ser objeta dos finrM I, picam criadasjim estruturada
1-e; parágrafo 1, da Lei n° . '5.762, de, blicos :que executem. as obras 'e/ou se Alan/entes previstes Resta ReseitiçãO sessoria de Peaquisa .Operacional
14 de dam/rubro de 1971,
quer
para
instalação,
quer
para
eu/(APO);,
a Assessoria de Metodca Mo,.
encarreguem de servicoS -Urbanos na
PIM-cão eia Melhoria, de modo à in- clelos; „a Assessoria de Promeção! e InConsiderancla que A crescimento da área do ,prejeto,.
tegrar
- a área em: padrão- de :equina. teraárnbie) e a' 'A
:Maioria dás .ciela:dee brasileiras vem 4. São 'condições esSenplale, Para,
•U1-.)14'4.
Mento urbano 'Mais éleyeder . de ..que 2. O BNH-, !através da Asseseoria,
ocerrende desorclerianiente;
aprovação ,f obtenção de apoio
Oorielcierando sue as fornias ante- 4-lanceiro ao projeto, a adoção pelo go, 'o existente; más adequado: .rx popti- SIDUL, recebera, para o deeerepenho
tiormente adotadas de planejamento, Verno
om termos aceitos pelo lacão :que pirá' ocupar.
de suas funções, o !acerve, ;técnico (pro,,,
le lotearnento -e -de sua execiieão nem 1;l'NU-, 'das seguintes, medidas:
'li. A realização de projetos OVENV., gramas, arquivos de :cladaS, doeu/nem.'
sempre obedeceram :a especificações
a) legislação tributária, que insti- ein determinada cidade será, precedi- tação técnica, -etc.) do atual- stpuL.
eatiSfatórias;
da de assinatura de convênio de
tua aliquota. progressiva para o
2,1 Para atender ,e;(3 dis p osto nos, Considerando o direito das
posto. territorial urbano . dos terrenos' tenção, entre o BNU e o governo lo- 'te Item, o 1011 'entrará'eram
:fações 'residentes ein . ipteaineritoS
e a-ft/aliar/0e ./ 'dos valores caciastradea cal, onde Se .tiXQl‘ãO,' pelo -rnenoS:
com o BEliP11:1A.tf.
• conduzidos à melhores padrões da !•dos imovela urbanos localizados nas a) as obrigações direitos de `mu', Mento
Para atender ao aéréseiráa de-tainfra- : e.strtitura .urbana e eorimultá-1 r PP 5 beneficiadas pelos projetos: bas as partes, com relação 'ao Ano-, :refas
previsto nesta 'Resolução, ficam,
-ÇT/TRA,
: -grama;
:criadea os segnintes cargos e furiçõe,s
• ,Oonelelerarado nne, sendo poucas
b)
b) . "fixaçáo de 'tascas' Minlines e 'mácondições técnicas, financel, -gratificadas, na forma' dá RO Ir 24-71:
-4,reas urhariae - rine apresentem
de cOntrole da execução :dos,
'x-imas •cle ! .ocupação do solo na área 'nas
3 (três) Doorderiadores de Asse,S7.
dições
:confeito é• integração ca,' ,:abrangida p elo .Projeto;
projetos e dás medidas 'legais e fia.,!
Eapecialliada
munrbaua satisfatórias, propicia-se o: c) elaboração de estudo- de
cala cemplementares::
•
1 (uni) ASseSsor iiiVel
encareClinento dós terrenos nae Zonas dado em -que se -demonstre, quanto ao e) a:inclicação de uma eu mais: áreas I (um)
Assessor ,nível.D
'Urba'nas pela 'especulação
projeto:
para execuçãO de projetos OURA pi- 1 (um) Assessor AuXilia,r nivel 4
DonSideranclo que não á jneto nue 1 - exergilbilidade financeira, -eco- loto
- 4 (quatro)' Assessores, Auxiliares
-os investlitentoa pinlices 'beneficie/1i nr;mica, técnica é urbanística;,
cl) e indicação do 'Agente PI/ia/mei, nível 13
o
:
:aqueles
que
a
penas
aguardam
.
a
valo-ekiatência
de
mereado,
to
para
as
operações
mie
ais
com
-- 2 (deis) Assessores Auxiliares AI',
o
rilação de seus 'terrenos., "provocada
nroprla de renda, para a !ofárta cursos do BNII;
;1.rel 1)
Pelarealizaçãe de obras cujo Custo é de terrenos: a• set gerada coai a eu-. e) a Indicação das medidas,
- 1 (dm) Auxiliar de.Serviços
pág9 por ;tecla: a pOpulação1
Cucai/
s:ojeto;
dos e pesquisas, a !serem -elanoradas, !vai A,.

.
• •,.
,I\ALI NI TO REGININ

,

Clurnta-fa , a 1 2

rumo- cyp iciAL ,(Seco

Ablij de 1973 '1097
11)1

4, Plicam adrescentadas as Seguintes
funçoes as •previstas na RC n o 28-72,
para. a APO:
•a) eStabelechnento e manutenção de
une sietema de informações de Apoio
ia-oDesenvolViinente Urbano e Local,
-através da coleta, procesSarrienM,
atualização e distribuição de dados;
b)
desenvolvimento,
, divulgação e fornecimento de temi-,
, ces de promea-mento , de informações
paia :apoie desenvelviinento de ine,
todos téenleas de planejamento'
c) prestação de Outros serviços de
analieee processaniento de dadoà, mediante,. conveelos :cora-entidades públi-

do

SER,FI-IAU,

para o •exercício de

2. A aplicação da medida auteri,Mda no item anterior estará sempre
condicionada a que -9' Mutuário esteia , em dia com os compromissos es..
sumidos -com o SERPRAU.
a. A presente Resolução entta em
vigor nesta data, revega.nclo as disposiçoes -em contrário.
.
Rio de Janeiro, 30 de março 'de
1119e7n3t .e,— _Rubens Vos cla :Costa, Presl-

dia do Ssitema, Pinanceiro do Saneamento, os seguintes cargos e- funções
de confiança, cujas atribuições serão . '
fixadas per ato da Diretoria ou a
quem esta delegar poderes:
1 Assessor A

8., Fica a Diretoria do BNII autorizada a baixar, no :âmbito .de sua competência, os atos necessários à im,plementação -desta Resolução.
7 Assessores Auxiliares A
Assessor-es Auxiliares. B
0.. A presente Rwolução entra ,em
1 Chefe cie Seção
•
vigor nesta data, revogando as dispo3.
-A presente -Resolução entra erra
sições era contrário-..
vigor nesta data, -revogando as dispoRio de Janeiro, 30 de março de 1973,
•
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE sições -em contrário.
Rubens Igc4 da Costa, Presidente.
Rio dê Janeiro, 30 , -de ,maeço de
ADMINISTRAÇA0
1273. — Rubens Par da Cosia, PreRC Ne 11-73
RESOLUÇÃO po CONSELHO DE:
AD9/T1NIST11AÇAO,
O- Conselho. ,Adtninistração c.1À' sidente,
R0 n O 10413
Ban
ce' Naeional da Habitação, em
reunião' realizada a 27 de inane de
O Conselho de Administração do 1973, usando , das . atribuições. -eme lheDO D: E SE MYR VIVIEN TO
Naeional da Habitação, em são - Conferidas pele 'arte 29 da Lei
AS atribuições especificas das AS- Banco
realilada, á 27 de março de ne 1.330, 'de 2-1 do agosto de 1964,,,e
00 MORDESTE
SeSsoritit componentes da APO serão. retioiãO
1973, usando' das atribuições quê -lhe- -tende cin. -vista o elispesto
.art.. 10,
fiXadas péla Diretoria do:
são eimiferidas pelo art. 29 da Lei § 1 0, da Lei n° 5..162, de 14, no
PORTARIA
de.
dezen:ia, DE :25 DE
t. • Fica Cancelada tante na Receite. ri°'.1.'330, de 21 de agasta de 1904, e bre de 1971,
MARÇO' DE' 1973'
como na- Despesa., refe
Orça- tendo em vista o disposto no art. 1°,
eentes:
COnsiderando :a -expansão: verifitaSu p erintenderite-Adfunto ., Substi1°, "da Ui ,M3 0.762, , cle 14 de dezein- da impleMentação.
tiente, .do SE:R.11'114U para 1973,
Progeama
Xmantla de Pr$:',975:000,00, destinada laro de 1971, -e ainda o• que dispõe o de Financiamento , para Saneamento tuto 'da BITDENO, no , uso das. etelbule
ções
que
, lhe forarii O:inferidas .através- ,
art.
4°,
do
Regulamento
ProVieóría
•-.OPeragão e manutenção cio SIDUL no:
MNANSA) e -do , Plano Nacional -de
Serviçe Federal de Ilabitàção
Informação Seri', de 28,11.72 da Dire•pari:ledo- ,de abei', deZeinbro
1973-.,
'Saneamento , , (PLA-NASA) O respecti=. toria,
de Pessoal ., 'aprovada pelo See.
aprovado ,pela portaria vos -programas , emeereceçã,o, 'bem , eo. 6,1 — Aparcela de Cr$ .975.000;00', da; •Urbanismo,
Ministerial ir 0005, de 144-71, re- :mo a Conveniência
,ern , ,adequara ,es.' ;nhor Superintendente deSta Amar=
' COnSignaçaó .--3.1...,3 -e" SerViçOs , de Tei ,selve:
guia,
resolvei
'
'trutura Operacional da ,SUperifiten,.
celios do Deçaanelito , do DNII para,
1: — Exerierar a-pedido, dom efeito
19172.„ , deetiriada à contratação cie geie.' 1. Pica facultado= ao Superinterie' dência rio Sisterria Financeire
em
lfa, o Servidor •03601 ,JoSé CU,
Viços eoMe , ,SERFÉIAII; fica consigna, dente do SERPIIA-13 renegociar os: noa-mente. atendendo devidaniente
da Silva; lotade,
Denattainennõ Orçaineritce.tla BRE, para ,empréstirnos concedidos à conta do' ',necessidades :de^ -seus .serifiçoà,. resolve-:-: .dio
to
de
Recursos
Natiiraiá
DiVisãO
'medo de Financiamento' de Planes
1,. Ficani extintas, na lotação nu,- Hidrologia; ocupante
:custear Re:matação de,BI
DUL.
do
da Decie Desenvolvimento Integrado
inérica de pessoal da Seperintendon, senhista P-3801-12-A, -do cano
'Quadro
'7z. Fleti. a Direção: ,clo SER:FRAU au- (POLAR), eni.,qualquer fase em que. cia : do .SiSterna Financeiro ;do Sanaapecial
'da
SeiDENE,
torizada a baixar no :ambite de sua se encontrem os respectivos contra- mento,. as, seguintes funções , de con ,
'coinpetérieja, os ates eneceasarlOS à :iin- tos, mediante dilatação do prazo dê :fianea:
Dispensar a permanênCia eia
piernentação, desta Resolução; e, eni, amerlázaçÉio para até 10 ,(dei) , anos„
5 'Chefes de Divisão,
serviço , de acordo com o wiç dispõe
'especial, quanto as modificações a; se- contaclea do, término do prazo de :ca6 Chefes . -de , Serviço
o .artigo 3. 9 do. Decreto n.9 45.807, d
rern trazidas á esta Conselho no que rência de contrato inicial, obedecidas
2. Ficam- Mciuldps, na lotação ' ,nu- 15 .de , abril . de 1)59. — Perdingida de
respeita ••ao. crçaniento jà aprende', as , dernais , condições vigentes.
merma , de ,pessoal da .Supermtentlen- Oltvezi.a Santos .A.eves,
'triled.r
a _orilseloelx'ose

CTISTÉRIO
1).A
VAZEM:g

E I tVISCD'S

caos line,

e a, ct ao.>aosala
Rio, 2 dê abril de 1973.. .••••• José, Ca,'
ivolcaliti
Lemos, Chefe da Divisão do,.:
Federal, da execução satisfatéria por. sobrelo j a, à, 'disposição
dos interessa:
parte da proponente, para--entidade os, -no horário da 1400 . às rio, tio.. Material e- Transportes.
pública•ou particular de:
was, nos dias úteis, onde serão- pres-''
Oficio
BANCO' ,DENTRAL. DO 'BRASIL' , a) conetruçaa de edifício com área
„coes:Lenida reiniing. de 20.000. m2; com.IMNISTIÉRIP PO 11"4.T.E.RFOR
Dm., S3. 03...73 finalidade e- -acabam
afins; ou •
DANea .N,A.C.IDMAL DA H:ABRAÇÃO
COM, PA
-tenstrueão: de .outrOS prédios»
dada" qual 'dispondo de ;área COnstruil, n
Cbórcletlaç.o Ocra!' do ..FGTS.
:P6Wr. Aglcgm
:cta inMima de 9;,000t ma e com
,
teo :mínimo de .pavirnentos iguais a se-14 ,) ia./ de
11014INIr•-lr
1.illara 'Esterlina:te,, em, Mn
ebritratie,
Mamo Alamio,
ilontwef,
O
cooRDENADON
a,
50
FOTO,
tendo .em viela . o disposto no á
A -Concorrência pfilalica a. que sa reitens' 72 e 75 da POs n9 '01/71, coe as alterações introduzidas pela
¡FlOtim,
,
pourivi-e.
uourzle•ln
fere- este Edital será realizada trinta
POs
n9
02/7:3,
baixa
o
presente editai, contendo ás seguintes
coo
dias ;após a publicação desta retifiFranco Sukip
ifeinúA t • '
elcientes a serem utilizados no 29 trimestre civil: de 1973, paraT
!cação; ou no ;primeira , dia útil silbNomeiar,
1.4..
uourna .e:
,seqUente, se Coincidir coniesábaM4 doMOM/NAI
Franaa Mala,
NOM:IN/CL
fiiingo ou feriado -e término, desse
1, CR-ADITO DE JÓM RAS CONTAS W.ibULADAS
SATIOOS
pr.azó-.
DE POSr2ÁRIOS
NOMINAL
' ROMIl'iAln .
-Êrailap-Fririch" :
BELATTATO. A DE RS EXT03 E m ATRASO.
: 1 01. 1.1NA •P . gOMPin
...4„sC./ .
Brasília,- 11 de , alme de 1973 : . —
'Léo Lginee de k
- raido Presiden te 'da'
" L
NOMINAL ' NOMINA.
Loa, O o 56
AN O PA EISTIVA00- 510 01,,C0IiiIM.PuT q f -1973
Omissão
Permanente de Compras e
AVO EM QUE
Coina_
Nonléperc
;
;
NOMINAL
;
.
:NOMINAL
r - ..
12'.4.73
Cr 39,00).
01,: 9 2,348.40
„
1c1, 1 ATE 31/12/1972 =,
0
DEPÓSITOiaco
r
L.
'
NOMINAL
i
,
;NOMIN4
.
Xn:Jim Aurn. ,...,,
Licitações.
1969
•
TAXA
1971.
: DEVIDO
1970.
, Eitkclo.'Maitunner,- ' T71FOMINAIi ;- mmunil,
Iv
nbigiiinf, e 1,10Nfite.
NINISIMMO
NOMINAL'
i NOM/NAL
.-bOlan'C,Indertio
1967
l'iW29355
DA . INPÜSTRIA
NOMINA. L
MOR:UAI,
jego
1968
1,33524:2,2 90559;, 1 ,557915
Pso '41:é.15: "30111115:4 '
E DGEONietel0
-9,924189.
1969
0,587363-- - :Ø,:9 112570
0405687 .'
NOMINA
3010555
No gruniurio')
3.97o
0,566400
cki55333.9
. 0,530488 ' , .(4.5664w
'INSTITUTO.
1971
13,2
1.171) , '0,223477 : 1.0e2234,77
.4t7
9,2?BRASILEIRO 'DD CAFÉ:
friflAiçO iortol,i
651701.

"NIO20,5

'Áitnaia

s

.

1972

•••••,

TOMADA DR PREÇOS N.9 3-73

FEDERAL,
CONCORMINCIA Piei:31,10A
.
N.92--'73
Édidicaçao,
`C!' Edital, de Coneouência, Pública
• ir . 9 2,43, publicado not Diário nrDlioicit
do 'dia P . ,de ,dé Seçãe 1,
Parte 1 a *fls. , • 048.,..-949, ,, passa a Vi-

gorar Cá/ri ae seguinte redação dada
red -Stilaitera
tOmprOvação, " mediante
Ittestados forneeidos- por ,entidaões
1444044 a ;JUIN da ettiXa &OMS: Xice:

Paço Saber, paeu conhecimento , dos:
iriteressadods que no dia 20 de abril do•
correlate ano, as 14,00 , heeste, na De.,
legacia, de Brasília do Instituto BraSi lei ro OQ 'Ótif é no Setor Comercia)
Sul Edifício Centeal, sourelala —
OF., Tomada de •Preços, n. 9 03-73, Para contratar serviços espeeializados de
Limpeza e Conservaeão, dós Slecos Te,
sideficiais localizados na SQS — 312'
— Blocos B, O, J e K.
O Edital completo cem as. demais:
especificações encontra-se no Setor.
Comercial ,Utir
Edifielo 'Central

UWAS.: a) Aplicam-se .od coeficientes d'aoluna. if ,aos.
dep&gbes relativos. aas .empreGadós. que fi.zeraff
jus a taxa de 4% no ano de 19694- agicatil-se os
coefied:9nte
pratgla IXI:aos depbSitos! rala.
-td.vos. aos-emp...gados .que .P.1zerem.jp.d :à
taX4
. de 471 no ano -der
asslm
,
.
.
14 O 0-. édite de ,luDps. é correção' monet4 .1'4,a. : tas.
.eontaa 'vinculadas- do fr eTs, , 2,, platIvó. ao: 'correu
te ano,' -será feno ord 31,1Ê.75 * cbilf(52;me
'tltiOes e teefielen.tes- constantes de -edital: it.
ser baloada nó 49 4xí.imestre . des.te. ãnp,
.
0): No- e.4ão . de. saque em conta-à In4Was, ',dbraftte, roTpept0 00, 'a 0, 1,4LJ4,Z,E40 deve set
feita,
,con'Perme. góegtó4.Ues, eontidoa

dó- ugaa..4,9

f
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LCIEIW.S.M.474Ponxt

0;;;:r.

2 . 52000111 1J10 Dl? 30-80;1 r

.

",..--.*,,,,..
.1:ip :011
0" DEPÓSITO'
' I; otgDO2.n/67, MO.' , . -....
IkIf,, VAD, JUN ,...
1re,.; AGb" j áRT ',..,

;g1001 o%• .; : 19,P TRU/69 29 WRIM, '
II . . ,.. I/I . . . .
1
:0,797458•

n2;,553506 '
2.:3195(7 i

'2,y06182
2,'462206

2,697013,
2,450w

49 TRI14,,

0,277688
2,129672
1,965861
.1.794616
1,570854

1,427068
1,292509:
1 , 178437

1,107160

2,415090
2;269579
2,119599
1,956526
1,927848

2,261485
2.1-12171 2,104469
1,9110206 :4941909
1,721096 .; 4914365

7„934605
1,907644

1,564495

1,558149

11551811

1,545497

1,415067 '
.1,081196
4 175043.

1,409126
1,409090
1,269896.
1,275527
1, 16966 6 : 1,162300

1,421062
1,286897
1,,178437
1,107160

'0.482672 :

0,082672 ;

'9 151W72 , 29 exu,

.1c1v

xv

.7.7.81/68,
MAI,. JUN

:410É,
.AN/69,. 'PECT,, MAR.
:PR, 'RAI" 'JUN'

70"P; 00, SER 4.:

NOV,, ppz

2‘0657871

0;9307631 0,927580
0,818741' 0,814239, ," .0,809751
0;745415' 0.,741100 0,736790
0,6813.18 0.576958 , 0;672809
0;572804 : 0,968913
0,565927
0,49990 : ,0,494221 :0,490522
0,420915 '0,7397 , 0;433591
0;929395 , 0,32245 ; 0,92842
,0250199: .9,250199 0,2471.04
0; 193399: 0,193399 0,199399,
0„12,65o2: 0Agi.i.502 0,126502 -,
0,082672 ; 0,082672 ; .0082672
:15,949063:0,949963 ,0,04.3063
•

•

0A02672 '

0,047069 : 0,049069, • 0,049069 .
-

AG%
.011, NOV,
-.. 20E2:

~/72, 2ET, MN:
,1113H, NAT,. JUN,
P)LAGO, SET.
,OUT,
a"/7.3.? V2V.. 14112.
,b1AI, JUN •••

1,107160 :

0,96658r , 0,966587 .0,966589
-0,845991 : 0,845991 0,845991
9,769185 : 0,969185 0,967105
0,697870: 0,699870 0,697870
'0;584542 , 0,504540 :0,584542
-0,505372. ; -. 0, 505 271 0,5053/1
.10,424441 ' ' 0,404443, 0,4244n
0,925795 : 0,325395 0,525395 ,
0,250199 9,250199 0,050199 ,
0,193)99 , 0,197999 0,193599 . ,
07126502 ; 0,1.26502 , -0,126502 :

•17:Er/691-, ,/441. E. rt ••

JOUT, Na Sr, DEZ
AN7- ,'NÁRÓ
ÉBR, NAT, JUN
/100, UNE
cuo; :110V5 vs
•r:Aplier, F4'15 EP:
AIIR, -NAI; JUN'
AJiJr MO, -SET.. 6.41.

9 :CRI; 1/71
X

29 .:P,IE. , 3-2 MR.
XII
X/

1,985921
1, 259080
1,146098

4247505
1,.140966

;2,960621 .

0m. 110V,, ;Mz .,,. 2;159456- , 2,285822
00/58% 11W, -*25 '2,006228 : 2,195992
1m,- .gm.x,...71M f ..i W.; ZWAlé .1,i97 1014.
átiT., 400, 1322' 4,,... 2,628469
1,741599 '
0194 .113V, 'DEZ -4,..; 2'471059
1,577232 n
tAN7,6 9, 1E1, 'MAR: 1;93285(1
1,497092
1441. 305 .,..; 1,203522; : 1,090509 :
(T:;!'":fll(),
.1322 ''''', 4j 099°7°' ; • 4-178437
0zge. ,N0Srf ').)1È .• , 1,035427 1,107160jAN/7 0, ÉD14 14.4R; , 0,904997 , 0,966587 ;
gglr. N2, 4122 ..,,; : '0,792013 : 0,045991 :
2 00, 1n 90 i sn17,.. : 0_m9767 ; .0,767185
éjfÉy, N OV,. '5EZ: .. - ... !. 0,656412 ;
0,697870- :
J.Â Ni'7 1 ', .1inG Irla%, ' 0,549689 ; 0,584542;!
O U.J . 12 61.: 4 áuq. • • ., - P.,:~g , ;,o,505371
0:4, MO, SET 4:,..,;, ; ,0á140003g. . 0,424441 .
.0u.v.,:30v, DEZ; .,4.; ; , O, 305916 " , 0,325595
;.r184/70,, D139:,- 14" 0,234860. 0,050199 '
1 15t..1447,, . 7 011 ' q.., . 0,03?..,01.; - i0,,,]..99- 999
011 -11 ,: - 390,. 9.841 1, ,.,;. : 0.118229 : , 0,126502
011 "., mó% D. EZ ...-% : 0y0.775813 :Of.082672
OW 1)r3,- P2X, MOJ ' '.0,040482 ' 9,049009
. ,.. . . - .
tAPT4 :1441., 76 , -; : ....-.

ffigH Quo
0:2 p4pAsmrd,
DEvx.po

10 IWEaTIVACÃO De V FtiT InNTO
•
/410
A
irtri0-k)
: t. AB:LIPIM; 19 TRINV70 2 V 1 1(1 39 'MIM. :: 4 9 ' 'ST 1% ,
11 G
9 T:
V-1." I
VIII ,
. XX
IV
V
2
•

14900941
1,539 19 6
1,999178 ;
1,264089 i
1,156947 :

1, .)2907

1,991242
4258670
1,151606 :

0, 126502

0,952019.
0; 876864- ;
0,762811,
0,697870 '
0,584542
0,505/1.
0,424441
0,3 2 5395 '
0,250199
:0,193999 '
0.426502

.1,081206
0,949186
0,632916
0,158446.
0, 693666
0,584542.
0,505371
0,421111111
0,5 2 5395
0,250199
0,195399
0,,126502

0_,D89672

0, 082671

0, 082670

0,01(3063

o, 049089
. ,

1,101942 ; 1,096740

1,091550 , 1,086571

0,966589 ,
0; 845991
0,767185 :
0., 697870 .
0,554542 E
o, 505371. .
0,424441. .
0,325395 ;
0,250359
0,195399 ;
-0,126502 :

0,956064 :
0,841422 '
0,769105
(.4.697870
0,554542
;0, 505391
.0,424441
0., 7,25395
0,250199

0,061721
0,0115991
0,967185
0, 697870
0,564s42
0,505571
0,424441
0,925795
0,250199
0,159799
0,126502 ,

'05 082672 : 'O, 0526r2

0,043069

0, 049069
, .

0,193799

.
1,195665

1,076053 : 1,070914

05942965' :
0,807778 •
0,7540920,659471
.0,500618 :
.0,505771 :
.ó, 1 (24441 ,
'0,3 2 5395 '
:0,050199 :
o„199999,

9,937558
0,025254

0.749949
0,,685289

6,576707
0,501644
0,424441,
0,305395
1:v250199:
0„d93399:

'0,126502 ; '0".126502
0,082672 . - 0,082672

;
. 0;049069
0,043069 0,043063
.
i

MOO 9,1 ppmavAdo DO RE000EI1IENTO
.4281,r;
JUNHO
/MIO
18.N.
Ildi.v92 29 TEIM.
10114/79
9 'THIN,
XVII
Xv-ni
• xxx
3,099558
4751977 2,7334542,504904 ,2,489681 e:i4704.57
2,326423
12,905993 .2,293653
a,1700'
0,:m58460.
2,,i)079ã
1.993975
4.961568 3,,M934
"..(r(52Y3
:1¡609076
1,596192 183373
1,463154
1,450999 kA3889,0
1,515105 100676
1,320835
1,205354,
199910 41.91147,a;
41333.98
1,127930: - 41,2267-3;
990886 -0,985971 .; •..0,984)6É
0,868892 0,8071-183 0;859583
N.752490
0,18460k Di180;98
Ot789C40.
0,668667 0,664536:
0,718811á. -0,;714à05, 0A103.0;
0,561154 .0,557299
0i604121 ,0,6001.60 0596220,0,55353
0,486839 '0,-483352 '0, 479573
0,523972.
0,5 25259 -0,516k56
.0,410391 ..0,406899 ,0,403503
,0,442042
x4498481: '0,434930.
9,515579 o;:s3.23g1
o,543.2T2
0009;1.55
0~159: 0,0351%.
:0,2:44017 o24007
0,265647
t,2625g gi?59404
0i 237944
;00445 , ',01871 19a , 04 18460
01205161
0,202185
0126502 0,123919
0,12100
:0,1347,97 ;QA--;47,97 :0,1311797
:0,082672 0,082672
0,080060
;0087952. 0,0052 0,087:952
0404506>
aio0o6À
15,045645; ;ai:05645', ,050115645
•
'

4-.9

mai

2 : 21 72;33 4879

hm4/99„
xxr.c/

;2,1323.54

tg

14,7936"34361! 11;j1:7924:Z

c6):31.
4 29250 X,281160
4183640
7303e.
„1„,2:070-3
1,11743
6,976176 00-20
9,-Ë35490 ,4485056•

0 06119 O 7, Õ
O 592268 : O 58 6
-0,512712 0,5090
:542967
.:!
0 2;
0
0,331859 0¡52800
0,15962 9138 - •4,2,196353
02
0,131995 o,129295
0,087952; • 0,05358
to45,05 ; •).045115

1" PággRáàleCi9n"'"-P°.4na
go4AN xxx aos cleDosito
''z " d.Vggg
Xe
2i'fWgálWINefigNÉRItine,Wig ÁtANIciiâgig giteN4:ág9W1,11n.
,2,, Aplidatse ed ,goencientes ,e.os , detiOsitod relativos aos empregados átrfi :izerán
taka lie 5% fie IQ trineàtt g1-02;apli4et7.4
toelleientea 0a. cel,una XX 'age demites. relativas:a ro empreskicies .fizeram jus taR-a . cle
,2e trimestre Oe 1972; g assim .per digate.
velores , Àe. zigres e gorreça'e tepet,ària, referenteS' a dep:Ositoe' i'000)4dep , c,QX .ntrani .nrto •devexao .aler onsigrig100. riN 11.1:34. 40911í10
papre:10
go.otaar ipátiga, ,',0aree1aa liQtÉS/4Se440,8 'rig OSPe150 wopric: Ófiâo

tcr~ =a...usar

IOCUMENTO

1LE,

$4 1

;Oiit&ftirã—12
REC01,131V3NTO, PELOS BANCOS DEPOSITÁRIOS, DE CO3RI:100

>10213TARIP,, .RELATIVA A TRANSFERONCIA 121.Allt •ASO 2ER
iFF4PUADA, NO . PDRoDC.. DB o2/o4/73 . 11 oWcyrioã,
PERtoto lis ARRP,OADAVO
Dos DEPUITOS

COEFICIENTES

01. 11.6/ a 15, 02,67
16. 02, 6'7 a 15.05. 67
16. 05. 67 a 15.08;67
16. 0.8. 67 a 15.11, 67
- 16,, 11.67 a 15. 02.68,
68
16.,02. 68 a ]5.0568
116. 05, 68 a 15. 08. 68
a6.08..68 á 15. 11. 63 •
26.11.68 a 15.02;69
16, 02.69 á 15. 05. 69
16.„.05.69 a 15.08, 69
16. 08.69 a 15. 11. 69
16. 11, 69 a 15, Q .70
16.02:70 a 15, 05. ?O
16. 05, 70 a 15 08 „70'
1.6. 0-8, 70 a 15. 11. 70,
_16,11, 70 a 1:5. 02.'.
. 02.'71 a15 45 .71
16.05,71 :a 15 . 08. 71
16..08.71 ,a 15. 11. 71
1:6. 11:71 ,a 15.02.72
16. 02.72 a 1-5.05. 72
/6. 05,72 a 15, 08, 72,
1,6;08.72 a 15, 11.72
16.11,72
• á 15,02.73-

.2,/50667
1, 970373
4,7956116
1473119
1,5698711
1,1153570,
1,280773,
1,16027-2
1,0511744
95,5385
0,276667
D:,-8331117
0,728217
Cri-6384160
0,5811199
6,537282
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pesadas, Mobiliário d,?' acampamentó, milita diária ,cfe ,0,1% (num décimo- per
geradores e Meteres de diversas mar- eentO1' ' calculada •RO io N o valor de material não retirade. A milita podera ser
das, -e0üipainentpS de 'oficina, -etc.
dispensada, criterm :da ,Oomissae
2. Os interessado» pa ao/Ana do Sempre mie o -material arrematado, -por
Material 'deverão ,apresentar na, -sede ' sua natureza, não possa ser retiradono
da '.-1,") Agência Regional da 'SINALE, •pra-ao prefixado,
;sita à--rua 'dós Carijós, 160 -- 10 9 a,ndar em Belo florizeite MO, no dia
e. Cr-errarão _Porconta -do ,acrema-,
41 de maio de 072 cias d até as 16 lio- tante -os ônus fiscais, de quaisquer
fás, propostas legíveis e sem. ra:SW:as, tureza relacionada Com
venda ,do
coro data, assinatura, -dos proponentes, Material arrematai:O.
'seus endereços .0ii, -dos seus represeiS. Aos licitantes perdedores serão
tardes qUe as assinalam,
restituídos os cheques anexados .as suas
As propostas devem se apresei- propostas 72 horas ,a,Pos eS CoPloeCer
em mias vias, em envelopes te- resuitatio final da licitação.
Miadas, acern.pidanadm, de tantos ene:quer,. ,eniitídos• em noite da •Superinproposta vencedora
.Quando
tendeneia tio Vale 00 S ã ° Pransitoó • , de inn. Mesmo licitante .vtiligir Valor
'SINALE, _quantas leen (43 .iteás" _tx.rtal superier a Ci$ 66.1E0,00 teia; pretendidos dp "acordo Gonl as descri- -quanta. mil cruzeiros) ,6 pagamento--da
:,ções e preçOs mimmos 'caracterizados
,poderà :ser feito nas segitintes
;fie 'lande de ,avaliação-que SQ .01e*Rta: iconclições;
à disposição dos inceres4cles xriea): Qua.ncli), O Itipntente dd, divida for
333 .-ox instrução de saas propostas nos
seguintes endereços::
$50A06,00 -6
Superior a -Cr.

,de,-celiatslak3"k",d'''ce e. Oas're:teanicle
: Av, Èresídente Wiiksoii. 219,' -, 107 él°4_92(30°,;• 0° 0°0' ,0e14
.-. , após ,60, dias;
GB1140 de Janeiro
•11mclar
.aüttar — Belo I 51 -Quando. ii-nioircantf da divida- for
Rifa Carijós, 164 —
0,3019020
'Horizonte — MOt
Superior a Cr$ 100.-eutam, em- tres parX4'3'90388
'celas, a saber, unia, .e.ttrada de
, • Av. Almirante Marques Leão,
0,-328795
:
-60.900406 e chias :4areelas, iguais, que
;Salvador r‘..,•.:EA
O, 248.76:
:incluirão fração por acaso. existente
1190 — Recife — :com vencimentos rospeetivós ,eni . 66 5•Itua, Oervasio
0,,189694
E
.120-dias após, á contar da data clopa,!.
05.1116999
Ed. do Ministério dó Interior, 97' an- .gamente da priineira parcela.
0, 093551
dar -- Brasília.
Este parcelailiento Soniente. ,podera
•0,i06,1,1194.
cru cedido juiZo de -Contistão,de
As propostas devera:, indicar preços • Ser'
Avali ação e Alienação te satisfeitas as,
0,,-032736f Maly/duais para 'cada item, pretenctioo. exigências
giie os inteessados 'poderão.
-,,caraeterizavel peles- lotes ou, conjuntos conhceer no:e:c:denego
indicado no item
relacao
•
,perleitawente identifica:vais
fle
1975
janeira,
50'
de
ma-x1ço
Elo de3, onde outros ,eselarecirnentos lhes
de materiais; pelos niimeres :te rere;. 'serão
_ prestadoS, se- necessaries.
•: fenda e nomes, ,d(r, ninnero de afilem.,
••
LIMA PE- llARCA
'NI até 14 inclusive;- pelo nome, mo • • Belo Horizonte, 21' de março de 1972.
.Coordenador 'Geral,
FOTO
: dei.) é finmero de serie para o !
Marco .01.ysip Çoutinlio, :Presidente.,
- ,tor descrito 'no pç/niers!, de ordem. 1:03.
Ofietó: n7 '14-73
:Meie 'n° 2.175-73
a
nc
heque
correto-O
valor
de
ca,da.
:
,
.
.
dara a, pelo menos lO% tese por 'canpreços
ininimos
ifo,
rms
e
'com
base
'DEPARTAMENTO 'ffACIONAt tantas da relaçae anexa que faz parte to) tio preço, proposto para o' nem' r(,
FUNDACri O :ElPg1,0:Nn
que se referir, e eviibtittura depusitm'
—
DE CÉlkAS OE 'SANEAMENTO integrante -deste f'idttai, • .
--- -DO ÍNDIO
inicial para a• compra; pretendida e se
; D OONCORREN:CIA
I,. !t5 . material, orá Peste- .4. venda
serão aceitos cheqUe:, .enutides contra
• 1\l'„ 7: 21-72
constitui •dá peças de • reposição, dos,- bancos que _teimam sede ou ,agencia.
TOMADA DE PREÇOS,
tadandese entre: unis'as niareas as de• no Estatui da tuaaapara. •
,01/73/..DGPI
Vresidente :da ,COinissãO de
Enclid,
General
fabricação
Catorpillay,
átirrêricia de ;$erviçoS -e ' ,Obras
A Comissão de LicipaçãO deáignada
4,
Eludo
praZo
deste
Edital;
a
GoWest;
Motes,
Blicyrits
Erie,
• ,COSO,, ,cleviclarnerite autorizado pelo
pela instrução Técnica Achninistra,,
missão de Avalutç.ao e Allenacao
ri,° 002-E, de 04 de abfil 0-1973;
• Senhor .Diretor.;Gerat do Departa, Marion, Elmo°, pneus para magniciazt, ,:cedera,
as 16 iriezt,stis) horas- rio rua tiva
Saneadó
Sr, Diretor do Departmente : Copfento N2aciónal. de -Obrás
)14,10:
aè
197d,
na
sede
da
,V,`
Age:il2,
de
ral de Administração da PENAI,
,I)POS, torna, pUblico„ Oue
mento
ida Regional da SE VAIE,. sita a rua torna pnblico para conhecimento ,das
10• ,(dezi heras do dia .24 (vinte e
;dos
°alijes,
/50
—
andar,
nesta
Firmas
interessadas, que às Mn hode
1973,
fará,
rea'Oil a blo ) de. .:Mato,
cidade, a abertihá, das propostas ,apre- ras do dia 27 de .abril' clQ corroge
Distrito Peclerat
piar na, Sede do
:sentadas, na, _presença dos' concorren- ano, se reunira na sala n.° 303, :insi -d'ObroS • 00 Sanearnento .(2:0
tes, quo o 31.101. 1eani3O juntamente com talada ,no S. A. S. Quadra 6, Bloco
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