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FeeeeTARIA nr, 23 D2: JANded.R0
Dei 19he
O Pres:dente da, Comissão de Marinha Kercante, usando da atribinçáo
que lhe confere o artigo 6 9 de Decre•
to-lei n9 3.100, de 7 - de marco de 1941
e ras termos dos Decretos na. 51.358
leen, el..670, 52.010 e 52.011, respectivianente, de 24 de novembro de
1961, 25-junne. de 1932, 17 de jametro cie 1903 e 20 de m210 de 1903,
eesolve:
N9 4.132 — Designar o Procurador
de 39 Categoria Jose Lino Fabião
Gruneviall e o Eeeriturário nível
8.A — Ali'reeo Roberto Madearlo Forpuma:, da Silva, como Suplentes de
Ter. Dardo Luiz Borges e José Antonio Moreno D'Almeide, respectivasnente no Grupo de Trabalho instilando, nesta ,Coneessão, pela Portaria
NP 3.03-53, nos termos do Decreto
u2. 413-93 e de acôrdo cem a exy,nesição do Sr, Diretor do Deportainseto de Administração, desta data.
Gabem Vieira da Satz, Presidente
7OIZTARIA DE 4 DE FrvEr,,rtuRo
fl 1931
Presidente da Comissão de Marinha 1U.ercante, usando da, atribuiçào
f/p.?. 11,.3 confere o art. 99 do Decrete-lei 119 3.100, de 7 de março de 1941
noe termos dos Deuctoa ias. 51.350,
2.2e0, 51,870, 52.010 e 52,011, resPectivoanen te de 24 de novembro de
C01, 25 de junho de 1932, 17 de jaUeivo de 1064 e 20 de meio de 1063,
resolve:
°•
le 9 4.144 — Para efeito do disposto
Los artiaos 72 e 73 do Estatuto doS
eeleincionerlos Púbicos Civis daeUniete
ezelgnar o Engenheiro Nível 11-A —
estalido Cruz Vida) Leite Ribeiro .—
iduleetituto Au .orná.tico do Diretor Ca
Xlivislio de 'Construção Naval do De-.
peertemento de Engenharia desta co.
telies5o. — Gabiru) Vieira- da Silva.,
Preeciente.
PORTARIA DE 21 DE ABRIL
DE 1954
•
0 Presidente da Comissão de IV.taSenha IvIeicante, usando da atribulei: o eue lhe, confere o artigo V dei
Itecreto-lel 9 3.100, de 7 ae março
tio 1011, resolve;
N 9' 4.305 — Designar o membro des.
ta Comissão, o Capitão de Mar-e.

Guerra-R.Rm. Fernando addanha
uarna Fro'4, para presidir o Grupo
Coordenador, pelo prazo de 4 (quatro) meses, a pertir de 1 9 de maio de
1931. Augusto Lopes da Crua. 'Vice-Almirante — Presidente.

rtr,ArjiC2AL

Resumo da jOlha de 7ia9amcnto de. diárias t ofe eee ,: e aos sated ed dc cata o.
a dezembro de 1944.
is? 251 — Processo a9 2e3-65).
, NOME — CARGO 011 FUNÇAO

PORTARIA DE 17 DE ABRIL
DE 1064
0 Presidente da Comissão de Marinha Mercante, usando da atiebtooao
que lhe con.faee o artigo 6 e do Decee.
eu-lei n 9 3.100, de .7 de março de 1941
e nos termos dos Decretos na. 51.358,
1.2h0, 51.670, 52.010 e 52,011, res.
pectivamente, de 2, de novembro de
1961, 25 de junho 'de 1952, 17 de janeiro de 1903 e 20 de inalo de 1903,
resolve:
u
N9 4.301 — Dispensar o Procraaor
de 39 Categoria Mareio Luiz Borges
uas funções de Membro do Grupo de
Trabalho instituído pela Portaria número 3.993, de 25 de setembro de
1933, designando para substitui-lo o
Procurador de 3 e Categoria José Lin°
Febião Grunewald que vinha exercen.
do as funções de suplente do servidor
de inicio citado, designado que foi
pela Portaria n9 4.132, de 28 de janeiro de 1904, e, desig,nier o Dr marcio Luiz Borges seu suplente no referido Grupo, tendo em vista a aolicitação do Dr. Procurador Geral
desta Comissão de Marinha, Mercante, no interesse do serviço, datada
de 17 de abril de 1964. — Augusto
Lopes da Cruz, Vice-Almirante —
Presidente.
PORTARIA DE 22 DE ABRIL
• igs 1964
O Presidente da Comissão de Marinha Mercante, usando da atribie-çáo
que lhe confere o artigo 6 9 rio Decreto-lei n9 3.100, de 7 de março de 1941,
e nos termos dos Decretos na. 51.358,
1.250, 51.070 52.010 e 52.011. respectivamente, de 24 . de novembro de
1961, 25 de junho de 1952. 11 de '
neiro de 1963
20 de maio de 1963;
resolve: •
Ne 4.302 Para efeito do disposto
nos artigos 72 e 73 do Estatuto do3
Funcionários . Públicos Civde da União
alterar a Poete
taa r.9 2.556 de 27 dc.,
dezembro de 1050 e designar a Escriturária nível 3.A rei I — Josella
dos Santos Machade — Substituta
Automática de -ehefe da . Seção de
Tarifas da Divisão de Pesquises do
Departamento 1. :...edO re-e, desta Comissão de Maienda Mercante. -Augusto topes da Cruz, Vice-Almirante
Presidente.

CWAS
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.1 Total por p7Ir

-

Cre

.Achiles Corrêa da Silva —. Ideotorieta nível 12
Adail Neves Redrigues — Pile:to de Avião uivei 15
1
Albano
Lima Borba — As.ee.ssor Adminietrativo 1-Iel
Antônio Coelho de Rezende Neto — Inspetor Temia, 3-CI
Arnaldon Teixeira Chauvet — Conteedor Atuerio nivel
Cenclido da Mata Ribeiro — Chefe do Serv iço de Eego-I
ter.; 1-F
Cyro de Souza — Moteyrista nível 3
Daniel Didier — Procurador de 3 9 Categoria
Ivaldo Rezando do Bonfim — Encarregado da Turma'
Administrativa 13-F
Luiz Carlos Neto — Motorista nível 12
ivloysée Lacerda — ivioterista nivel 8
Nelson Felicio dos Santos — Diretor Geral .1-C
Oswaldo de Araidei Goes — Chefe da SeÇão .cle Certeôle
de Obras 4--de
Petrônio Pereira Lima — Proeurador de 3 9 Categoria
Petrônio Pereira Lima — Procurador de 3;' Categoria,
PetrOnio Pereira Lima — Procurador de 3 e Categoria
Roberto Jorge de Freites — Pilõto de Avião uivei 15
Roberto Jorge de Freitas — Pilõto de Avião uivei 15
Sandorval Costa — Administrador
Sérgio Rebe‘eto Melgaço — A.seistente
Dbirajara Ferreira da Silva — Escrevente- Dactilearafol
nível 7
Chefe do SCOM re i
'Obire.jara Ribeiro ea Oliveira
Walter da Costa Qiiintera — Procurador de 3 :: Categoria

113.40100
16.7e00)
21.0e0,03
252.000,0'J
• 90.720,00
123.003,00
05.00e,00
67.200.03
31.00C 00
1e .700.,00
257.400,00
03.003,03
C7.20093
44. 640,00
41.230,00
32 .533,0e
93.759E!
99. 013,0e
83.111,0
3a.liee,ea
99.000.00
1.83 3 480.00

Total geral

•
Verba: 1.0.000 — Custeio; Consignação: 1,1.00 — Pessoal; Suh-cered,-.

nação: 1.1.07 — Diáries, constante do Orçamento do D.N.O.S., ep roviecio
pela Portaria 11 9 48-?./111. de 7 de fevereiro de 1904, publicada no D. O. do
20 de fevereiro de 1964.
Disposição iég,a1 ou iegularnentar que riXcriza o pagamento
sdo: Art. 135 da Lei n9 1.711 de 28 de outubro de 1952.
Administração Centrai

Gratificação Adicional de 15%
Em 5-1-5 — No requerimento em
que Jose Batista de 1Vielin Brendão
Júnior, do Quadro de Pessoal do
DNOS„ solicita concessão da gratificação adicional por tempo de seeviço,
conforme artigo 146 da Lel n.° 1.711
cdheo:1952, foi dado o seguirte deapa-

•

15% coerespondente a 20 e,-; scrviçO e autorizo •o peacune:te: da importância mensal de Cie Oi.d.0,0G, a
partir de 14 de novembro de 1913."
(Processo n.° 7.440-64).
Em 7-1-05 — No revoar:mento cot
que o leitor GL-401.5, do Quadro de
Pessoal deste Departamento, Geraldo
Cândieeb de Oliveira, solicite, conces"Tendo em vista o tendpo apurado: são da gratificação adicional por tem ..
de serviço conforme artigo 146 da
Concedo A ffiatificação aeicioieal de

•
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— As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação 'nos jorDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais, diariamente, até às 15 horas.
DIRETOR . GERAL
— As reclamações pertinenALBERTO DE BRITO PEREIRA
tes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão c n-tcFE oc) suRvIço DE PUBLICAÇÕES
CHEFE DA SEÇÃO OE REDAÇÃO
ser formuladas por escrito, à MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
Seção de Redação, das 9 às 17,30
DIÁRIO OFICIAL •
horas, no máximo até 72 horas
-após a saida dos órgãos oficiais.
SEÇÃO — PARTE 11
Órgão dcatinÉdo t ublicação doe atol da administreção descentrallz•A•
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
imprtss.o n y e oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
ressalvadas, por quem de direito,
BR A si LI A
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
— Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
FUNCIONÁRIOS
assinaturas poder-se-5o tornar, REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior;
em qualquer época, por seis meCapital e Interior:'
ses ou um ano.
Semestre .
Cr$ 600,00 Semestre .
Cr$
450,00
— As assinaturas vencidas Ano .
Cr$ 1.200,00 Ano .
Cr$ 900,00
poderão ser suspensas sem avisn
Exterior:
Exterior:
prévio.
Ano .
Cr$ 1.300,00 Ano •
Cr$ 1.000,00
Para facilitar aos assinantes
e verificação do prazo de vali- registro, o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes prodade de suas assinaturas, na findará.
videnciar a respectiva renovação
parte superior do enderêço vão
A fim de , evitar solução de com antecedência mínima de
impressos o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.

EXPEDENTE

•
Lei n.9 1.711-52, foi dado o seguinte e autorizo o pagamento da importânleSpacho: cia mensal de Cr$ 9.900,00, a partir
"Tendo em vista o tempo de ser- de 31 de maio de 1964" (Processo
fiço apurado: Concedo a gratificaçãb n.° 9.499-64).
Resumo da Fedia de Pagam ente de Diárias, re/ativeas ao viés de janeiro
tle 1964 — (Fl. n9 s5 — Sup) — Proc. n9 1.414-64

NOME — MATRICULA — CARGO OU FUNÇÃO

Total
a papa-

Cr$
Fernando Scarelini — matricula n° 2.206.085 — Chefe do 1191
1 175.800,00
D.F.O.S. — 2-C
A despesa correrá à conta de:
Verba: 1.0.00 — Custeio — Consignação: 1.1.a — Pessoal Civil —
Subconsignação: 1.1.07 — Diárias.
Orçamento do D.N.O.S., aprovado pela Portaria n9 48-MV, de ri de
, publicado
fevereiro de 1964, do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas
•
no D. O. de 20.2.64.
Resumo das tenhas de pami.mento de diárias, relativas aos meses de janeiro
a setemvro de 1964.
NOME — MATEICULA CARGO OU FUNÇÃO

Xaneiro
naAbeilard de Bittencourt Amarante — matricula
mero • 1.163.252 — Chefe .do Distrito
Fevereiro
Abeilard de Bittencourt Amarante — Matricula ni).• mero 1.163.252 ••._. Chefe do Distrito
Março
Abeilard de Bittencourt Amarante — Matrícula núl
mero 1 1G3.252 — Chefe ao Distrito
Abril
Abeilard de Bittencourt Amarante — Matrfcala núl
mero 1.153.2EV — Chefe do Distrito
Raimundo Nonato -Te Matos Dantas — Matricula nú- I
mero 2.661.649 Chefe do S.A.D.

Maio

Matrícula núAbellqrd de F•itteneourt Amarante —
mero 1.153.252 — Chefe do Distrito
Junho
Abeilard de Bittencourt) Amarante — Matricula nú-i
I
mero 1.153.252 — Chefe • do- Distrito

Total

a pagar
Cr$

— As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qual.
quer época, pelos órgãos compe-,
tentes.
— A fira de possibilitar a cc.,
messa de valóres acompanhados
de esetVecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale poStal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprens. a Nacional.
— Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr$ 1.00, por ano
decorrido

NOME — CARGO OU FUNÇÃO

1 Total por pagar

Julho
Abeilard de Hittencourt Amarantc — Matricula número 1.163.252 — Chefe do Distrito
AgOsto
Abeilard de Bittencourt: Amarante — Matricula número 1.1 53 252 . — Chefe do Distrito
Raimundo Nonato de Matos Dantas — Matrícula número 2.081.649 — Chefe do •.A.D.
Setembro
Abe:Iara de Bittencourt Amarante
Matricula número 1.163.252
Chefe do Distrito

r,ota.t

205.330 00
54.2O,00
244.800,00
201.80ln

1 . 31 1 . 0 50 1)

Dispositivo iegal oa regulamentar que autoriza o pagamento da concessão: art. 135 da Lei n.° 1.711, de 28 de outubro de 1932 e Decretos
ns. 50 524, de 3 de maio de 1961 e 52.388 de 28 de agôsto de 1963.
A despesa correrá à conta da verba 1.0.00 — Custeio; Consiga não
1.1.00 — Pessoal; Subconsignação 1.1.0'7 — Diárias; constante do orçamento do D.N.O.S. aprovado pela Portaria n.° 48-MV, de 7 c:o fevereiro
de 1964 ,publicack no D. O. de 20 de fevereiro de 1964. (Protrsso número 697-65).
79 DISTRITO FEDERAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
Resumo da 1-Olha de Pagamento de Diárias ;10 mês de eit'un: • , t o de 1954

NOME — MATRICULA — CARGO OU FUNÇÃO

Ta.tol

a pagar

73.500,00
73.500,00
253.200,00
205.800,00
100. 800,00

Hely Nascimento Tôrres — matricula n9 2.016.376 — Condutor de Topografia — Nivel 13
José Gregário — matricula n9 2.083.013 — Trabalhador _
Nível 1
José Amorim — matricula número 2.113.404 — Trabalhador
Nível 1 .

Cr$
22 .320,1tv
16.740 05
11.160.00

205.800,0
TOTAL . „
205.800.00

50.221,00

•
5
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Fevereiro do 1955 595
-Art. 135 da Lei n9 1.711, •de 28.10;52.
Total a
„
Verba: 1.0.00 — Custeio — Con,signação: 1.1.00 — Pessoal Civil —
Nome — Matricula — Car go ou Panca°
ISubconsignação: 1.1.07 — Diárias.
parar
•
Vitória, 7 do dezembro de 1964. — Maria Simões Martins — Chefe da
'Beça° do Pessoal.
89 DISTRITO FEDERAL DE OBRAS DE SANEANIENTO
ea$
Resumo da Mita de Pagamento de Diárias 11P RJ. GB. 86-64 — Referente
Nilton Joséfino da Rocha — Matricula número. 1.600.604
ao mós de agOsto de 1964
— Nível 13-B
87. Oen 00
•
Victor Otto Schaefer — Matricula n 9 1.076.822 — Engenheiro — Nível 21 — Chefe do STD-2 — Símbolo 2-F
150.000,00
Manoel Lopes — Matrícula número 1.129.355 — Trabalha1
Tatal
dor — Nível 1
63.600,00
NOME — MATRICULA — CARGO OU FUNÇÃO , •
Leocádio João Alves — Matricula n9 1.076.638 — Trabalhaa Par-r
dor — Nível 1
63.000 00
João de Borba — Matrícula número 1.076.837 — Condutor
de
Topografia
—
Nível
13-B
27. 000,00
•
Afonso Aguiar Zilli — Matrícula n9 2.129.339 — Auxiliar
Técnico
—
Cargo
à
Classificar
81.00f)
00
Cr$
1
José Lino Koerich — Matrícula n9 1.076.844 — Condutor
de Topografia — Nível 13-B
70 . 000,00
Adilo de Almeida — matricula n9 2:157.660 — Motorista
Acylino Machado — Matrícula número 1.076.765 — ServenCT-401.8.A .
67.500,00
te
Nível 5
•
54.000,00
Prancisco Marinho — matricula n9 2.081.501 — Trabalhador
GL-402.1
.
63 . 000,00
Haroldo Esteve,,s da Silva — matricula n9 2.021.275 — Mec
de máquina, A-1.306.10.0
63.000,00
,TOTAL
2. 284. 100,00
Juri Affon.so Nunes de Freitas —'matrícula n9 2.021.277 — •
75.000,00
Sondador A-1.501.10.0 • .
José Vergette. — matricula 119 2.081.526 — Trabalhador —1 .
63.000.00
CL 402.1
.
Dispositivo legal da Lei n o 4.177 de 11-12-63, que autoriza o PagamenOdEon • da Costa Veiga — Matrícula número 2.081.654 —
to, Art. 135 da . Lei 119 1.711., de 28-X-52, e Decrete n9 53.386, de 20-8-63,
63.004) 00
• Tratorista, — CT-402.7 •
publicado no D. O. de 21 de agôsto de 1963.
_

A despesa correrá à custa da Verba 1.0.00 — Custeio — Conslanaçao
1.1.00 — Pessoal — Subconsignação 1.1.07 — Diárias, constantes do Orçamento do D.N.O.S. aprovado pela Portaria n o 48 de 7-2-64, do Senhor
Ministro da Viação e Obras Públicas, publicada no Diário Oficia/ de 211
fevereiro de 1964.

394.500,00

TOTAL GERAL . . .

Dispositivo legal ou regulamentar que autoriza o pagamento:
Art. 135, da Lei 0 9 1.711; de 28.10.52.
A despesa correrá. à, conta da:
Verba: 1.0.00 — Custeio — Consignação: 1.1.00 — Pessoal Civil —
18ubconsignaç5.o: 1.1.07 — Diárias.
Contantes do orçamento do D.N.O.S„ aprovado pela Portaria numeiro 48, de 7 de fevereiro de 1964, do Exma. Sio Ministro da Viação e Obras
Públicas.
Rio de Janeiro, (GB), 13 de novembro de 1964. — Jaime de Jesus Rodmatho — Chefe da Seção de Pessoal — Instr. n 9 2.021.342.

ao fOtha de paramento da Gratificação pela Pres'eção de .5eroiços
Extraorctivarios, re/a t:Va ao mès de ageisto de 1964.

Resumo

Nome— Matricula —

laoago ou rano°

Total a
parar

149 D. F. O. S..
Itesumo da Fiilha de Pagamento de Diárias referente ao més de novembro

de 1964

etl$

Acilino Banido da Fonseca — Matrícula niirnerO 2.200.804 —
Armazenista uivei 8

1
Nome — Matrictua — runçao

Acir Campos — Matrícula n9 2.176.243 — Engenheiro —
Nível 21 — Chefe do STD — Símbolo 1-F
Aurélio Carlos Remor — Matricula n9 2.176.137 — Engenheiro — Nível 21 — Assessor Técnico — Símbolo 1-F .
Jayr Saturnino Hei — Matrícula número 1 ..165.564 — Tesoureiro — Nível 17
Olindio José do Nascimento — Matricula número 1.076.847
— Motorista — Nível 10-B
Carlos de Oliveira — Matrícula número 1.076.775 — Mecânico de Máquinas — Nível 12-D
Valmiro Reis da Silva — Matrícula n9 1.076.763 — Armazenista — Nível 10-B — Chefe do SAD-4 — Símbolo 5-F.
Joel Carlos Lemos — Matrícula n9 2.129.343 — Escrevente
Datilógrafo — Nível 7 — Chefe do SAD •2-F
Aroldo Joaquim Camillo — Matricula n9 1.076.753 — Escre- •
•
vente Datilógrafo Nível 7 — Assessor Téc. 1-F
Adail Borba — Matricula número 1.165637 — Artífice de
Manutenção — Nível 6
Carlos Osmar Pinto — Matrícula 119 1.076.754 — Escrevente
Datilógrafo — Nível 7 — Chefe do SAD-2, 4-F
Gregórlo Fernando da Silva — Matrícula número 1.076.775
Nível 10-B
— Motorista
indlo José Ramos — 3\Tatricula número 1.076.776 — Motorista --- Nível 10-3
Altani Sponholz — 1Watricala número 2.129.330 — Engenhair° — Nível 21
Nilclo Rocha — Matrícula número 2.129.340 — Auxiliar de
Técnico -- Cargo à Classificar
Nilson Joaéfino da Rocha — Matrícula n 9 1.073.830 — Nível
13-B — Chefe da Residência Norte — Sib. 1-F
NoCar da Rocha — Matrícula n9 1.076.839 — Nível 13-B
- chefe da Residência Sul -- Silnbolo 1-F
1

Total
a
pagar

252 . 800,00
137.000,00
153.500,00
74.900,00
76.000,00
74 . 000,00
76.000,00
72. 000,00
92. 300,00
53 . 300,00
45. 200,00
108. 900,00
144. 800,00
99. 600,00
126. 800,00
102. 000,00

Adilson da Silva Soares — Matricula número 2.181.148 —
Art. Manutencao, uivei 6
Adroaldo Sant,Arma — Matrícula número 1.165.517 — Feitor
nivel b
Alceu Munhoz Rubim
Matrícula número 2.181.149 — Trabalhador nível 1
Alcides da Rosa — Matrícula número 2.024.a55
Traba-1
'nadar nível 1
Alencar de Oliveira Prux — Matricula número 2.001.523
Condutor de Topografia nível 13
Alexandre Corrêa Mendes — Matricula número 2.181.150 —
Tratorista nível 7
Allen. Leite Wetzel — Matrícula número 2.001.524 — Auxiliar
de Engenheiro nível 13
Ahnerinda Lia Goeth Pereira — Matricula número 2.001.525
Escrevente-Dactilógrafo nivel 7
Alvicio Dihl Filho — Matricula número 2.200.746 — Motorista nível 8
1
ALziro Caetano de Avila — Matricula número 2.181.151 —
Motorista nível 8
Anselmo Lineu da Silva Caldasso
Matricula. número
2.024.350 — Engenheiro nível 21
Antenor Corrêa•de Carvalho _ Matrícula número 2.024.349
Motwasta nivel 8
Antônio Carlos da Silva Carvalho — Matrícula numere
2.181.153 — Trabalhador uivei 1
Antônio Moisés Cauduro — Matrícula número 2.181.157 —
Escrevente-Dactilógrafo nível 7
Ariosto Rodrigues de Oliveira — Matrícula número 2.001.527
Auxiliar de Engenheiro, nível 13
E.cre-1
Ary Pinos Maciel — Matricula mamara, 2.181 ..158
vente-Dactilógrafo nível 7
Adindo Trampuski — Matricula número 2.024.664 — Tralaalfla'Ior nivel 1
Arthur lurig — Matrícula número 2.021.528 — Auxiliar de'
Engenheiro nivel 11
Astrogildo Generoso Viana — Matrícula número 2.181.159:
Tratorista nível 7
1.
Atilano das Santos — Matricula número 2.001.529 — Mo-1
torista nível 8 •
Ami Onestor Malavolta Pasini
Mataicula número 2.181.1611
Eco aarente-Dapttlógrafo nivel 7

21 . 000,00
12. 600,00
12.'00,00
12 . 600.00
16 . 666,00
27. 300,00
21.000,00
42.333:00
21. 000,00
16. 800,00
16. 800,00
78. 030,00
16.860,00
12.60200,
12. CcO,C0
27. 300,00
21.CCUC3

22 fa:0
1G 000 fio
5C. Cr...1

12.0all,
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Nome — Matrícula — Cargo ou Função

Total a
Pagar

.
,
..•
Ayer -S,ava -- Mairlcula número 2.024.667 —. Trabalhador
João Cariais Pridenclo
a2i181.1$3
Feitor,
16'.666.00'nivel 1
knivel 5 ..
• . 000
H00
Bernardink) Freitas da - Silva.- .- Matricula,
2.024.668
João Francisco de Oliveira Prux — matricida 2.181.184 Es-- Trabalhador uivei. ' 1
• 16:666,00
crituràrio, uivei 8
.
. .
21.000,00
Bráullo Mazarem Brum — Matricula,- número 2.024.669 I
João da Silva Figuele6
matricula 2.200..753 ,0-- Motorista,
16.668.00
Trablhadox nível1
nível 8
.
..16.800,00
Candido SDlan' de Souza — Matricula - número 2.024.671 —
Joel Paz da Silva --naatilcula 2.024.692 4 "
.----,l'aiabalia'adoi,ni
16.666,00
. -Trabailiador . nivel,. 1
,
.a.
veI
4‘
.12.600,00
Celin,o da Eilva -L: Matricula mimerka: 2.181.162 — Mec. de
Jorge Air Silveira 'cie,SOuza — matricula 2x161 .189 — Feitor,
Moterer ,n Corab. nível 8
•
•
„ nivel 5
21.000,00
12 . 600,00
José Amido Kerma -- matricula 2.024.693
acaro Lo Pès Preita. — Matrícula 'atanazo 2.181.163 — AuTrabalhador,
acatar de Entermagem- uivei 8
J
'
,
21.000,00
nível 1
• 12600,00
Cicero dos , Santos Abreu — Matricula número 2.091.530
. ,.
José Carias • Alvea Barbosa — matrícula 2.181.192
Tra--Da.,enhasta uivei 14
..,
- 29 :-75000
a
balhador, nível 1
16.066,00
Clineu -:-Si ;seira — Matricula. ntiroiro 2. 024; 673 -, TrabalhaJosé Corar da Sava matrícula 2.181.193.— Desenhista, ní•;. --- . ••-- •
16 . 666,00
dor nivel 1
vel 12 •
..
...
- 24.850,00
Constan'ir c Honorato Soares Laal . --';', Matricula 2.001.532
José Lourdes
Escriturário 'ninai s.,
21. 000,00
dor, silvei 1
16.886,00
Daniel. da,' Luz „Mendes -- Matrícula In:onero 2.200.748 —
José Maria Guedes — matricula, 2.024.696 -- Trabalhador,
Motor,sta nivel 8
16.808,00 .0 nível 1----•
• .
.
12.60(1,00
Darei ,Inaelo Silveira — Matricula número
---- Mo:.
José Cmalil de Ancitade -- matrícula 2.024.698 -- Trabalha. L001.533
.,
. terists uive' 8
16, 800A0
•
dor, nível 1
12.600,00
a
Daria An.:ônio, Borba Morales — Matricua niinero 2.024:676 José Sanches
matrí
cula 2.024.699 — ,Trabalhador — ní..
-- 'Trabalhador nível 1 18.666,00
- vel 1
, '
.16.686,00
número 2.181.165 — Trai1) .?Ica,re3. de OliVea:a -- Matricula
José Soares de Carvalho — inatrioula'2.001-.80.6 Motorista,
•r..
_.
,
..
• balha rior nivel 1
16.668,00
nivel 12
.
•
12.340,00
Dtlphina Mário da Silva __ Matrícula inlinero 2.181.166 —
Lauro Goulart' -- matricula 2.024.702 4- 'Trabalhador, ni- ,
•
Trabalhador nivel 1.
s ^ . ..
' '12.600,00
vel 1
16,666,00
.
Domingas Ilerênciti Jardim --'Matricula número ` 2.024.677 —'
Lauro de Oliveira — matrícula 2.200.721 — Tratorista, ní...--.
:.,
Trabathador nivel 1
.
16.666,00
vel 7
21.000,00
• I)orli Clodomir .Gõttert.— Matricula .número 2:181.168 --,
Ippecino Lopes de Freitas — matricula 2.001.807 — Motorispe.
-Trabalhador uivei 1
.16.666,00
ta, nivel 10
18•800,00
,Eduardap witõnlo da Fonseca .- 'Matrícula ndirterà 2.181.169 '
Luiz Alcione Machado da Fonseca — matricula 2.181.197 --— Feitor uivei 5
12.600.00
.
.
Trabalhador, nível 1
12.600,00
Filas Manoel lacdrigues — Matricula número 2.200.149-Luiz Carlos Ferreira de Souza -- matrícula 2.200.94i EnDesenhista uivei 12
24. 850,00
genheiro, tini 21
78.000,00
Magiro Silva — matrícula 2.001.808
Auxiliar de EngeEnsaia Silveira — Matrícula número 2.181.170 -- Trabalhanheiro, uivei 13
38,220,00
dor nível 1 •
12 . 600 AO Manoel Francisco Soares matrícula 2.001.809 — Engenhei,
1
Eurico Foutoura da Silva '— Matrícula número 1,670.709 —1
ro, nivel 21
83.333,00
Oficial de Administração uivei 12
24 .850,00 Manoel João José da Rosa"— matrícula 2.181.200'— Motoris,.. .1
Fausto Antônio Angelas.— Matrícula número 2.1.81.171 —
ta, nível 8 .
16.800,00
Engenheiro nivel 2t
78 000.00 Mannf
••
oevleilla
8 r tina Fraga -- matrícula 2.200.756 --a Motorista,
Fausto Maestri — Matricula número 2.00)1.536
Auxiliar
18.800,00
de Engenheiro nivel 11
36.333,00 Mário Jansen — matrícula 2.024.706 — Trabalhador, nível 1
16.686,00
- tià u.14 número 2.181.173
Flávio V1114 Boas Gonçalves ,,/kla
Migueli MoreiramatrícUla 2.181.204 — Trabalhador, nfEngenheiro, nivel 21
%
-:--,
78 . 000,00
‘
12.800,00
Francisco Jairo Silva Brandeburski — Matricula número
Muninlcvioel Linh
". ares. — matrícula 2.024.707 — Trabalhador, niLinhares
2.001.538 — Escrevente-Dactilógrafo nível '7
-12.600,00
12.-600,00
. Gastou. Barbaza. Guglielmi — Matríctria número 2.001.539 —'
Nestor Sant'Anna Miranda — matricula 2.001.813 — EscreEscriturário uivei 10
21. 400,00 vente Dactilógrafo, nível 7
21.006,00
Glécio Waldovr Castro da Silva •,. Matrícula número 2200.750
Nestor Sequeira — matricula .001.814 -- Desenhista —
_. Auxiliar de Medição uivei 6 ...... ,,,
.: .. ., ......
21.000,00
vel 16
35.500,00
• Guilherme Luiz Finge — Matricula Onero 2.200.751 —
Nilo Nelzi de Souza — matricula 2.024.713,— Trabalhador,
.n
Engenheiro nive l 21
78.000,00
niVel 1
16.666,00
Reli Ferreira da Silva — Matricula número 2.001544
óbaldo girai&
matrícula' 2.200.769
Auxiliar de mediEscrevente-Dactilógrafo, níVat 7
ção, 'nivel 8
21.000,00
21.000,00
Hélio Vecchio Gonçalves — Matricula número 1.165.545 —
Odone Ellaio Alcântara — matrícula 2.001.815 — Feitor,
. .Motorasta nível 12_
-21.400,00
uivei 5
.
21.000,00
Hilda Notara', — Matricula número 2.024.685 — Trabalhador
'
Osvaldo Batista — matrícula 2.024.716 — Trabalhador, nínive,1 1
' 16.666,60
vel
16.668,00
Paulo 'Antônio Diel — matrícula 2.181.210 -- IVIottrista, ni. Humberto Álvaro Cadaval
Matricula número 2.024687 —
Trabalhador uivei 1
16.663,00
vel 8
2/.000,00
Humberto Sant'Anna Drago — Matricula número 2.001.5451
Paulo Pereira dos Santosmatrícula 2;024.718- Trabalha— Escriturário. uivei 8
21.000,00
dor, nível 1
10 .666,00
'
Ibé Silveatre da Silva — Matricula número 2.024.353 —
Paulo Roberto da-Luz Soares — matrícula 2.024.719 — TraDesenhista uivei 12
24.8508
balhador, nível 1 .
16 . 666,00
Tb° Gregfalo 'ruim — 'Matrícula número 2.024.688
TraPirênio José de Souza — matricula 2.024.722 -- Trabalhabalhanor fira! 1
16.666,00
dor, nível 1
16. 666,00
lOrque Santos Gorila — matricula número 2,4)24.689 — Traa
Ftenezio Luiz Gomes Ferreira — matricula 2.181.315 — Trabalhatior uivei 1
12.600,00
balhador, nível 1
16. 866,00
!talo Cedeoni — Matrícula número 1.163.704
Auxiliar
Romeu Hugo de Oliveira Prux — matrícula 2.001 -.817 Au- de Engenheira uivei 13
33.200,00
xiliar de Engenheiro, uivei 13
42.333,00
Ivan Pinheiro de Freitas — Matrícula irdmero 2.001.548 -Rudy Renato Sammerfeldt — matricula 2.181:221 — -Moto- Motorista nível 10 •
-•
16.300,00
rista, nível 8
12.800,00
Ivo Baptista — Matricula número 2.001.547 — Feitor níflutênio Luiz Orlandi
matricula 2.181.223 — Trahalla;‘vel 5
21.000,06
dor, nível 1
10.666,00
Ivolrineo Zivetsch -- Matricula número 2.181.178 — Piloto •
Sebastião Soares Ilha -- matrícula 2.181.224e -- Trabalhador
•
49.666,00
nivel :15
— nível 1
12.600,00
Izidoro Feneira — Matricula número .001.548 .— -MotoSelentino da Silva --. matricula 2.181.225 — Tratorista, n1- rista. - uivei 12
21.000Ad
vel 7 .
21.000,00
- Jaci Fon.seca _. Matrícula número 2.001.550 — Auxiliar
Sapé Tiarajú - de Oliveira.— matrícula , 2.021.932 — Motode Engenheiro uivei 11
22.600,00
rista, uivei 10
21.000,00
Jacques Batalho de Miranda — -Matrícula número 2.001.8011
Setembrino Coimbra — matrícula 1.942.323 — Condutor de
— Motorista nivel 10
21.000,00
Topogralla," nível .13
38 . 220,00
João Adair da- Silva topes — Matrieula número 2.181.179
Theodoro Cunninehana de Souza —' matrícula 2.80/.818 -.
-- Motorista nível 8
16.900,00
Auxiliar de Engenharia; nível 13
38.220,00
João Baptista Inchausti — Matrícula número 2.181,181 —
Thomé Ignácio da- Oliva --- matrícula 2.024.726 , — TrabalhaMotorista uivei 8
16 .800.00
dor, nível 1 a,
........... .......
12. 800,00
•

1.
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Nome — Matricula — Cargo ou Função

Total a
pasar

cr.$
Urbano Aluisio Frit een — matrícula 2.200.'701 -- Atualiar de
Mtdição, nível 6
Zelador, nível 'I
Victor Ramaria — matrícula 2.181.229
uretra:ala 2.001.331 — Engenheiro,
Waldir Alves Raracs
nível 21 .
Engenheiro,
Walter do Araújo Góce — matricula 2.001.020
nível 21. .
Wilson Barbosa — matricula 2.024.36 — ISlotoriata, nível 10
Zalnir Lima — matrícula 1.076.764 — Pilôto, nível 15
Pessoal relacionado ent "Cargos por Classificar"
Abtino Camargo Boeira •-- matricula 2.200.803 — Auxiliar
Técnico .
Adalberto Teixeira — matrícula 2.200.805 — Auxiliar Técnico . Adelar Borges — matricula 2.200.806 — Auxiliar Técnico
Agenor Padilha: de Mello — matricula 2.200.807 — Auxiliar
Técnico.
Antônio Gil Machado — matrícula 2.200.808— Auxiliar Técnico • •
António Marin — matrícula 2.200.810 — Auxiliar Técnico
Cadinhos Fonseca Iribarrem — matricula 2.200.812 — Auxiliar Técnico . •
Enildo Pedia Bahú — matricula 2.200.814 — Auxiliar Técnico . .
Francisco Anteportan Vieira — matricula 2.200.815 — Auxiliar Técnico . .
Francisco Plínio de Moraes Pires — matrícula 2.200.816 —
Auxiliar Técnico.
&Geraldo Antônio Pergher — matricula 2.200.817 — Auxiliar Técnico .
Ivo Sobrosa — matricula 2,200.818 — Auxiliar Técnico
João Almir Lora Vieira — matricula 2.200.820 — Auxiliar
Técnico . .
Joel Marques da Silva — matricula 2.200.821 — Auxiliar
Técnico
Luiz Reny Beitler — matricula 2.200.823 — Auxiliar Técnico
Mário Teixeira de Oliveira .— Matrícula 2.200.826 — Aux1-1
liar Ténia° .
Miguel Rodrigues da Fontoura — matr. 2.200 828 — Auxiliar Ténia° .
Ney Monteverde da Costa — matricula 2.200.830 — Auxiliar
Técnico . .
matrictaa 2.20a.831 — Auxiliar Técnico
Oliblo Holfmarm
Otelmo Demari Alves — inatricula 2.200.832 — Auxiliar
.
Técnico
Ottomar Alzira Kern — matricula 2.200.833 — Auxiliar Técnico .
Proaedes Mechado da Silva — matricida 2.200.05 —
Ténico .

•

21.020,00
21 .000,00
'70.000,00
83 . 333,00
21.000,00
49 . 666,00

cesso extinção, inclusive o contrarie •
a gestão econômico-financeira;
4) conceder e homologar salário_
famila e arbitrar diárias;
5) elaborar ftilhas de pagamento cie
vencimentos, diárias, ajuda de hu,sto
e outras vantagens que possam ter e.
efetuar os respectivos rn^"am,:ntes;
6) fazer as designar:asa para os
chefias alie:deres a Seta:, elleitas
futurr hemeleasuaeo cia superintendente.
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PORTARIA DE 25 DE JANEIRO
DE 1965
O Superintendente do Dese nvo:vi

-mentodaPsc,rv;
N9 12 — Considerar rarearia:do na
funçao de Chefe ela Te curaria tia
SUDISPE, o Tamareira '2-C" — Agregado do Quadro da Peeaml da C.C.P.
(em catana:s.) Jertindao
de Assumpçao, a partir da data d(
sue. aareeetee.a.
Varsla

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA

sie., consta
33 — Atendem,v
UNIVERSIDADE DO BRASIL .' doN9Processo
n9 36.394-64 U.B. e
21.000,00 PORTARIAS DE 25 DE JANEIRO nos termos do artigo 60 do mesmo
Estatuto, designar o Professor José'
DE 1965
~Unho da Rocha, Catedrático, EC.,
21.000,00
O Reitor da Universidade do Bra- 501, da Parte Permanente do Qua21 . 000,00
sil, usando de atribuição de sua com- dro de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura, da Faculdade Na21.000,00 petência, resolve:
cional de Metileina, para Chefe do
27 --- Atendendo ao que consta Departamento de Pediatria da refe21.000,00 doN9Processo
U.B.
e
n9 28.394-64 —
rida Faculdade, pelo perlado de uns
12.600,00 nos têrmos do
artigo 60- do mesmo (1) ano.
designar o Professor FranN9 34 — Atendendo ao que consta
31.654,00 Estatuto;
cisco Alipio Bruno Lobo, Catedrático, do Processo n9 26.394-64 — U.B. e
21 . 777,00 gemi, da • Parte Permanente do nos termos ds artigo 80 do mesmo
Quadro de Pessoal do Ministério da Estatuto, designar o Professor Guala
Educação e Cultura, da Faculdade ter Adolpho Lutz, Catedrático,
12.600,00 Nacional
de Medicina, para Chefe do 501, da Parte Permanente do Quade Morfologia da refe- dro de Pessoal do Ministério da Edu21.000,00 Departamento
rida Faculdade, pelo período de um cação e Cultura, da Faculdade Naano.
cional de Medicina, para Chefe do
31.654,00 (1)
28 — Atendendo ao que consta Departamento de Neuro-Psiquiatria
21.000,00 doN9Processo
n9 28.394-64 U.B. e da referida Faculdade, pelo perlado
nos têrmos do artigo GO do mesmo de um (1) ano.
21.000,00 Estatuto,
designar o Professor ThaApostila lavrada à Portaria n9 322,
Martins, Catedrático, EC. de 18-5-64, referente a designação de
22.610 00 les
601, da Parte Permanente do Qua- Maria José Ferreira Munis: O Reidro de Pessoal do Ministério da Edu- tor di Universidade do Brasil, atene Cultura, da Faculdade Nacio- dendo ao que consta do processo nú22.610,00 cação
nal de Medicina, para Chefe do De- mero 16.422-64 — UB., resolve declade Fisioloala da referida rar que o' ocupante da fanado gra21.000,00 partamento
Faculdade, pelo período de um (1) tificada, a que se refere a presente
ano.
porta-ia, optou, a partir de 1 de ju21.000,00
N9 29 -- Atendendo ao rase caneta nho de 39C1, pela gr:diria:reão tiaa.
21.003,00 do Processo
n9 26.321-rs 11.33. e do 23' (visite per cento) cio valor
termas do artigo CO do niesiao cio si naclo da relerida trinca° ara21.000,00 nos
Estatuto, deeignar o Paseed er Josi tificaaa, nas 1. ,Junns do
3?, do arda silva, Ca tcerati,.0, Ec. tir.1,0 2' dn.
nu 1.3:3. de 26 de ju21.000,00 Rodrigues
601, da Parte Permanente cla Qua- nho t 2231:.
de Pezsoal do 22Iiristalo ta Edu31.651,00 dro
caça° e Cultura, da Faculdesle Nacional de Medicina, para Cr eas do DeUNIVERIDADE
DO CEARA
partamento tia Patalcea/ e aTetlicina
Preventiva tia referida Fr 2ret.ie, 1,or.T.,vuA
21 DE nazi:armo
3.2a0.2e6.00 pelo perlado de um (1) te,-10.
Sarna Tatos
N9 30 — Iitenelenda (.;"e con117.
O ncito: diJ. uneesadasSe do
do Processa n9 23.321-Ge — U.B. e Ceara no wo U atalarasa que lhe
_
nos tênhos cio artigo 01 do mesmo O cordeai:is
Ca recreio
Estatuto, designar o Pfo:zf.:)r Ed- 119 50.;.:,.2, ir 13
Dispositivo leal que autoriza o pagamento:
tana da 1961, ,:egard Maaribeaea Comes, Catearatico, sclve:
•
Art. 150, item I, parágrafo 19, da Lei n 9 1.711, de 28-10-52.
EC.501, da Parte Peri:tina:ma: do QuaN9
e33
Cena:a-ar, de erearao com
dro
de
Pessoal
do
Ministee2a
da.
EduA despesa correrá a, conta da verba 1.0.00 — Custeio: Consignaa7o
o art. Is do mencionara Decreta,
1 .1.00 — Pessoal; Subconsiass caão 1 .1.11 — Gratificação pela Pr estaçao cação e Cultura, da Façultleale Na- s;aatificaaito
especar, de anel univerde Serviços Extraortliná rioe, constante do orçamento do D.N.O.S., apro- cï.onal de Medicina, tasea Ca :1e do sltaric, prevista no ^ara 'Ia da Lei
De-atamento cio MedLeina da raleeivado pela Portaria 119 ai), de 7-2-61..
n9
34E0,
de
12
de itil 2m de ?CD, na
tia Faculdade, pelo penedo de turi
(Proc. n9 458-65).
pereentaaem de 23%, Co ,servider
(1) ano.
N9 SI — Atendendo ao que consta raulo Lipidlo de Mec.:es Filho,
do Processo n9 26.391-64 — 11.13. e Prol:asar Catetialace, nível 1g6peciul,
nos termas do artigo 62 do mesmo do Quadro do Peedoal, Parte Per.
Estatuto, designar o Professar Iam manente do Ministéelo da Educação
Cultura (Ureiveleiclade do Ceará),
de Castro Pinheiro Guimarães, Ca- elotado
na Faculdade de Ciências
tedratico, EC-501, da Parte Perma- Faonernicaa
mesma Universinente do Quadro de Pessoal do Mi- dade, a partirdesta
de 5 de setembro de
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA
nistério da Educarão e Cintura, da 1962. •-- An travo
Zlart::;
Faculdade Nacional de Medicina, naPORTARIA DE 22 DE JANEIRO DE 1935 •
ra Chefe do Departamento de CirurO Superintendente do De.senvolv1- 2) requisitar às emprêsas de traria. gia da referida Faculdade, pelo peUNIVERS1NDE DO RIO
portes ferroviários, rodoviárias , marí- rlado de um (1) ano.
3nt rito da Peca, resclve;
timo, fluvial e aéreo, no território
N9
GRANDE DO SUL
32
—
Atendendo
ao
que
consta
N9 11 — Delegar competência ao nacional, quando em objeto de servi- do Processo n9 26.394-C1 — U.B. e
Procurador de 39 Categoria José ço público, passagens, com ou sem nos térmos do artigo GO do mesmo
Concesedo de diários
Ubirajara Coelho de Souza Tina para leito, poltrona, transportes em geral Estatuto, designar o Prefeesor °ataAcylio
Olinda Ferreira — Enaenheas
em 1965, no interêsse da Delegacia e *armazenagens;
vio Rodrinues Lima, Cata:tático, EC. ro, TC — 602.17.A, importancia paga:
Regional Sul, obedecidas a legisla601, da Parte Permanente do Quadro Cr$ 13.800 (treze thil, oitocentos et
da e recomendações vigente% dentro
3) para, dentro de sua área de 111- de pessoal do Ministério da Educa- sesseraa
cruzehoz).
doa recursos orçamentários próprios
risdic, 5.o, praticar os atoá administra- cio e Cultura, da Faciddade Nacios
ou disponíveis:
Acylio Olindo Ferreira, Engenheiro;
nal de Medicina, ama Chefe do DeI) realizar coletas de preços, con- tivos necessários à, continuidade dos partamento de Ginecologia e Obste- TC — 602.17.A, Neto Alegre, RS, ima
corrências ati minastaistivas 01 P úbli serviços a cargo das Agências da inda da referida Faculdade, lado pe- portáreis paga: Cr$ 2.603 (dois mil ee
-cas; Caixa de Crédito da Pesca, em pro- /Iode de um (1) . ano.
ecis:centas cruzeiros).

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA
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PORTARIAS DE 12 DE NOVEMBRO
Luiz Caibar Lucas - Tesoureiro. expediente do servidor Frencisco
Armando Antonio da Silva, MotoDE 1964
rista, Pairto Alegre, RS, importância Auxiliar -- Pôrto Alegre, RS - Im- Assis Mendonça Silva, Datilógrafo,
paga: Cre 3.620 (três mil seSeentos e portância paga: Cra 7.320,00 (sete nivel 7-A. a tina d3 prestar na Divisão de Finanças serviços extraordimil, trezentos e vinte ceuaciros)
0 . Reitor da Universidade de Aiavinte cruzeiros) .
nários, arbitrando-lhe a gratificaçao goas, no uso de suas atribuições, do
Luiz Severo da Silva, Motorista
de vinte e cinco mil cruzeiros
'aceirdo com a alínea b, itein X, do arPerto Alegre RS, importância paga:
' tigo 145, da Lei n9 1.711, de 28 de ouCr$ 1.830 (um ma oitocentos e trai
UNWERSIDADE DE ALAGOAS (Cr$ 25.000,00) .
. tubro de 1952, resolve:
te cruzeiros) .
Ivo Rosa Silveira, Servente, Paete PORTARIAS DE 30 DE SETEMBRO PORTARIAS DE 20 DE OUTUBRO ' N9 188 - Arbitrar -em Ci$
DE 1964
Alegre, RS, importância pa ria: Cr$.
100.000,00 (cem mil cruzeiros) a graDE 1964
(em mil oitocentos e trinta c:unitificação
do Professor Edson Loba,
O Reitor da Universidade de Ala- Barreio, Catedrático
O Reitor da Universidade de Alaa-os).
de Meeenica
Gastea Coelho Pureza Duale. Di- go:Ia, no uso de suas atribuições, de goas, no min de suas atribuiceits e cie Aplicada da Escola de Engenharia,
tetor, sant:al o 5-C, da Faeulciade de acero cem o art. 150. itens I e II, acordo com o art. 150, itens I e II pelo encargos de lecionar a Cadeira
Oclontoloeia de Pelotas, imeortáncia
3° da Lei rd 1,711, de 28 de outu39 da Lei n9 1.711, de 28 de raitti- de Física (1 9 ano) da mesma Escola,
paga: Cra 4.117 (quatro . mil cento e bro de, 1952, resolve:
bro de 1952, resolve:
proviseriamente, a partir de 1" de nodezessete cripeiros).
N9 133 - Prorrogar durante qua- vembro do ano em curso e ote iateIa° 177 -e- Prorrogar durante trinta
Ibsen Wetael Stephan, Professor.
dor
deliberação.
Catedratico, Pelotas. RS, importencia (30) dias utels, por mais duas (2) renta e dois (42) dias úteis, por mais
duas
(2)
horas,
a
partir
desta
date,
aoras,
a
partir
desta
data,
o
expediNa 189 - Arbitrar em Cra
paga: Cr.a 7.320 (sete mil trezentos eente da servidora Maria Inez Praze- o expediente do servidor Francisco 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a gravinte cruzeiros).
Maiaquias
de
Almeida,
Escreventeres
Escriturário,
nivel
10.
da
Facultificação do Professor Augusto alvea
Edg ardo José Trem, símbolo 3-C, Pôrto Alegre, RS, importan- dade de Direito, a fim de prestar se:-- Datilógrafo. nivel 7, da Faculdade de dos Santos, Catedrático de ElemenDireito,
a
fim
de
prestar
serviços
exviços
extraordinários
no
Curso
de
cia paga: Cr$ 26.700 (vinte e seis mil
tos de Eletrotécnica da Escola de EeDoutorado da mesma Faculdade, com traordinários no Curso de Doutorado genharia, pelo encargo de lecionar a
e setecentos cruzeiros).
da
mesma
Faculdade,
com
funcionafuncionamento
noturno,
arbitrandoMozart Pereira Soares, Diretor, símCadeira de Física (2° ano) da mesma
bolo 5-C, Pôrto Alegre, RS, impor- lhe a gratificação de quarenta e um mento noturno, arbitrando-lhe a gra- Escola, provisbriamente, a partir de
tificação
de
quarenta
e
três
mil.
semil,
setecentos
e
sessenta
e
circo
crutáncia paga: Cr$ 26.700 (vinte e seis
19 de novembro do ano em curso e
tecentos e c:luarenta e oito cruzeiros iulterior deliberação.
aeiros e oitenta centavos
mil e setecentos cruzeiros).
e noventa centavos (Cr$ 43.748,70).
.ftubem Markus, Professor de Ensi- (Cre 41.665,80).
no Superior, Pôrto Alegre, RS, iinporNo 184 - Prorrogar durante qua- PORTARIAS DE 16 DE NOVEMCRO
No - Prorrogar durante trinta
Lancia paga: Cr$ 26.700 (vinte e seis (30) dias úteis, por mais . duas (2) renta e dois (42) dias úteis, por inale
DE 1961
mil e setecentos cruzeiros).
boras. a partir desta data, 3 expedi- duas (2) horas, a partir desta data,
O Reitor da Universidade de AlaAlbino de Bem Veiga, Professor-Ca- -nte do servidor João Batiata.dos o expediente do servidor Enauro Tegoas, no uso de suas atribuições, da
tedrático, Pôrto Alegre, RS, impor- Santos. Servente, nivel 5, ria FaCu
l- nela° Pimentel, Oficial . de AdminisGateia paga: Cre 20.000 (vinte mil dade de Direito, a fins de prestar ser- tração, nivel 12, da Faculdade de Di- acôrdo com o art. 150, Itens I e Ti,
§ 39, da Lei n9 1.711, de 28 de outucruzeiros).
viços extraordinários no Curso de reito, a fiei de prestar serviços exArmando Antonio da Silva, Moto- Doutorado da mesma Faculdade, com traordinários no Curso de Doutorado bro de 1952, resolve:
rista, Pôrto Alegre, RS, importância funcionamento noturno, arbitrando- da mesma Faculdade, com funcionaN9 190 - Prorrogar durante trinta
paga: Cra 7.240 (sete mil duzentos e lhe a gratificação de vinte e sete mil, mento noturno. arbitrando-lhe a gra- (30) dias úteis, por mais duas (2?
quarenta cruzeiros).
tificação de sessenta e oito mil, oito- horas, a partir desta data, o expediLuiz Severo da Silva a- Motorista quatrocentos e noventa e neve cru- centos e teinta e dois cruzeiros e dez ente da servidora Maria Inez Praze- Pôrto Alegre, RS - Importância zeiros e vinte centavos (Cr$ 27 439,20). centavos (Cr$ 63.832,10).
res, Escriturário, nível 10, da Faculpaga: Cr$ 5.450,0 (Cinco mil, quatro
No 179 - Prorrogar durante trinta
dade de Direito, a fim de prestar sercentos' e cinquenta cruzeiros).
NO 185 - Prorrogar durante mia- viços extraordinários no Curso do
(30) dias úteis, por mais duas (2)
Luiz Calbar Lucas - Teatearearo- horas, a partir desta data, o expedi- rente e dois (42) dias úteis, por mais
da mesma Faculdade, com
Auxiliar - Pôrto Alegre, RS - Im- ente do servidor Sátiro Pitanga dos duas (2) horas, a partir desta data, Doutorado
funcionamento noturno, arbtirandoportância paga: Cr$ 10.980,00 (Dez Santos, Servente, nivel 5. da Facul- o expediente do servidor Oséas Fran- lhe
gratificação de quarenta e um
Mil, novecentos e oitenta cruzeiro ). dade de Direito. a fim de prestar ser- cisco de Lima, Escriturário, nível 10, mil,aseiscentos
sessenta e cinco cruLuiz Calbar Lucas - Tesouremo- viços extraortilnarios no Curso de da Faculdade de Direito, a fim de zeiros e oitentae centavos
(Cr$
Auxiliar - Pôrto Alegre RS - imprestar
serviços
extraordinários
no
_a mesma Faculdade, com
41 . 665,80) .
portancia paga: Cr$ 25 20
0,00 (Vinte Doutorado
Curso
de
Doutorado
da
mesma
Fafuncionamento noturno, arbitrandoe cinco mil e duzentos cruzeiros).
NO 191 - Prorrogar durante trinta
culdade. com funcionamento noturno
Acylio Olindo Ferreira - Engenhei- lhe a gratificação ele vinte e sete mil, arbitrando-lhe a gratificação de cin- (30) dias úteis, por mais duas 42)
Pôrto Alegre, RS - Impertân- quatrocentos e noventa e nove -cru- qüenta e oito mil, trezentos e trinta horas, a partir desta data, o expediaia paga: Cr$ 6.335,00 , Seas mil tre- zeiros e vinte centavos (Cr$ 27.499,2). e
ente do servidor João Batista dos
dois cruzeiros e dez centavos
Zentos e trinta e cinco cruzeiros).
Santos, Servente, nível 5, da FaculAcylio Olindo Ferreira - Engenhei- PORTARIAS p r. R DE OUTUBRO (Cr$ 58.332,10).
dade de Direito, a fim de prestar serro - Pôrto Alegre, RS - Importância
DE 1761
PORTARIA DE 31 DE OUTUBRO viços extraordinários no Curso de
paga: Cr$ 25.620,00 (Vinte e cinco
Doutorado da mesma Faculdade, com
DE 1964
mil, seiscentos e vinte cruzeiros).
O Reitor da Universidade de Alafuncionamento noturno, arbitrandoBilac Pacheco Leiria - Instrutor goas. no uso de suas atribuições, rede Ensino Superior - Pót. to Alegre, solve:
O Reitor da Universidade de Ala- lhe a gratificação de vinte e sete mil,
RS - Importância paga: Cr$ 40.233,90
goas, no uso- de suas atribuições, re- quatrocentos e noventa e nove cr uzeiros e vinte centavos (Cr$ 27.499,20).
NO 180 - Tornar sem efeito, a par- solve:
(Quarenta mil, duzentas e trinta e três
tir do dia 7 de outubro, a Portaria
cruzeiros e noventa centavos).
No 192 - Prorrogar durante truta
NO
186
Designar
os
Professôres
Bile° Pacheco Leiria - Instrutor de no 86, de 23 de maio do ano em curso,
(30) dias úteis, por mais duas t21
Ensino Superior - Pôrto Alegre. RS que designou Claudio Teixeira Moura, Paulo de Albuquerque, Jair Gaspar horas,
partir desta data, o expedi- Importância paga: Cr$ 12.630,90 Arquivista, nivel 7-A, tara substituir de Oliveira Mendonça e Jalbas Ta- ente doa servidor
Sátiro Pitanga dos
(doze mil e seiscentos cruzeiros).
José Cada Melo, Chefe da Seeâo
Enio José Verçoza - Pôrto Alegre, Direitos e Deveres 5-E, da Divisão vares Lira para, em comissão, anali- Santos, Servente, nivel 5, da Faculde Direito, a fim de prestar serRS - Imp ortância paga: Cra
sar e julgar a documentação exigida dade
de Pessoal desta Universidade.
viços extraordinários no Curso de
21.960,00 (vinte e um mil, novecentos
pelo
Convite
publicado
no
Ditirio
OfiDoutorado da mesma Faculdade, com
O Reitor da Universidade de Alae sessenta cruzeiros).
.
Bruno de Mendonça Lime - Dia goas, usando das atribuições que lhe cial do Estado, de 25 de outubro de funcionamento noturno, arbitrantiaretor símbolo 5-C - Pelotas, RS. - coniere o art. 24, letra 1 do Estatuto 1964, relativo a inscrição de firmas lhe a gratificação de vinte e sete mil,
Importância paga: Cr$ 16.470,00 (de- da Universidade, combinado com o construtoras desta e outras praças, no quatrocentos e noventa e nove cruzeiros e vinte centavos (Cr$ 27.49920'.
zesseis mil, quatrocentos e setenta art. 69 do Decreto no 51.285, de 4 de Dep
artamento° de Planejamento e
cruzeiros).
Janeiro de 19a2, e o art. 75, I da Lei
N9 193 - Prorrogar durante tiin),:.^.
n9
1.71
1
.,
de
23
de
outubro
de
1932,
Obras desta Universidade, para fins (30) dias, por vais duas (2) horas,
Antônio Pereira Ribeiro Júnior resolve:
Aaaistente de Ensino Superior - Par_
de participação em Concorrências Ad- a partir da presente data, o ceias:clito Alegre, RS. - Importância paga:
ente do servidor Mércia Mércoli Mello.
No
181
Conceder
eaoneração
a
CrS 178.E00,00 (cento e trina e oito Cláudio Teixeira Moura, do cargo, in- ministrativas e Públicas.
Auxiliar de Biblioterário, nível 7-A,
mil e seiscentos cruzeiros)
terino, de Ar q uivista, nível 7-A, do PORTARIA DE 3 DE NOVEMBRO a fim de prestar na Divisão de TeAnapio Gonles Nunes Motorista Quadro de Pessoal desta Univerelsouraria serviços extraordinárioe, arDE 1964
-- Pôrto Alegre, RS - Impertâncie dade.
bitrando-lhe a g ratificação de vinte e
Paga: Cr$ 10.980,00 (dez mia, nove
-OReitor da Universidade de Ala- quatro mil, duzentos e noventa e nove
centos e oitenta cruzeiros).
goas, no uso de suas atribuições, e cruzeiros e sessenta centavos
PORTARIA
JE
20
DE
OUTUBRO
Otto Carlos Koller - Engenheiro
de acôrdo . com o art. 150, item II, 24.999,60).
DE 1964
Agrônomo - Pôrto Aleg re. RS parágrafo II, da Lei n9 1.711, de 28
NO 194 - Prorrogar durante doi,.
Importância paga: Cr$ 58.560,00 (cinO Reitor da Universidade de Ala- de outubro de 1952, resolve:
(2) dias, por mais duas (2) horas,
quenta e oito mil quinhentas e sesgoas, no uso de suas atribuições e de
partir dest adata, o expediente do
senta cruzeiros).
NO 187 - Designar o servidor AnJosé de Almeida Soares - Instru- conformidade com o art. 24 do Es- tônio Joaquim dos Santos, Artífice de servidor José Freitas dos Santos, Sertor de Ensino Superior - Pôrto Ale. tatuto da Universidade, combinado Manutenção, nivel 6, da Faculdade vente, nivel 5, a fim de prestar na.
com o art. IX Item II, parágrafo II,
serviços extraordinários, argre RS. - Importância paga:
Lei n9 1.711, de 28 de outubro de de Odontologia, para prestar serviços Portaria
bitrando-lhe a gratificação de um mil,
Cr$ 58.56000 (cinquenta e oito mil, da
extraordinários na mesma Faculdade, trezentos
1952,
resolve:
e vinte cruzeiros (Cr .a ....
quinhentos e sessenta cruzeiros).
a partir desta data, durante trinta
Rubem 1VIarkus - Profesor de En_
NO 182 - Prorrogar durante trinta (30) dias, arbitrando-lhe a gratifica- 1.320,00).
Bino Superior - Pôrto Alegre. RS - (30) dias úteis por mais duas (2) ho- ção de vinte e três mil, duzentos e
N9 195 - Prorrogar durante uni (1)
Importância para: Cr$ 63.000,00 (ses- ras, a partir da presente data até vinte e dois cruzeiros e oitenta cen- dia útil, por mais duas (2) horas,
o
senta e três mil cruzeiros).,
19 de dezembro do ano em
tavo (Cr$ 23.222,80),
ty partiz. deeta daba, o ~acato dla
OUrSO,

• -

-
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aervidor José Alcoforealo de Pereira,
Oficial de Administração, nivel 12, da
Faculdade de Ciências Econômicas, a
fina de prestar serviços extraordinários na Reitoria da mesma Iniversidade, arbitrando-lhe a gratificação de
um mil, seiscentos • e trinta e sete cruteiros e oitenta centavos (Cr$ ....

ços extraordinários, arbitrando-lhe a
gratificaçao de dezessete mil, quatrotrocentos e noventa e nove cruzeiros
e setenta centavos (Cr$ 17.499,70).
PORTARIA DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1964
O Reitor da Universidade de Ala3 .637,80) .
goas, no uso- de suas atribuições, de
actirdo com o art. 150, item II, paPORTARIA DE 23 DE NOVEMBRO rágrafo II, da Lei n 9 1.711, de 28 de
.
DE 196e
outubro de 1952, resolve:
O Reitor da Universidade de Ala- Nq 198 — Prorrogar durante dois
goas, no uso de suas atribuições e de (2) dias, por mais duas (2) horas, a
acõrdo com o art. 150, item fl, pa- partir desta data, o expediente do
:agrafo II, da Lei n9 1.711, de 28 de servidor José Freitas dos Santos, Servente, uivei 5, a fim de prestar na
outubro de 1952, resolve:
Portaria -serviços entraordinarlos, arN 9 193 — Prorrogar durante trinta, bitrando-lhe a gratificaeão de um mil,
(30) dias, por mais duas (2) horstie arezentee e vinte cruzeiros (Cr$ ....
a partir desta data, o exnecifente do f 1.3?0,00).
servidor Amé:dlo Custódio da Via*,
Neto, Eletricista Enrolador, nivel 8-a., PORTARIA DE 30 DE NOVE13R0
DE 1994
a fim de prestes na Escola de Elege-.
.nharia cervicos extraordinarlos, rabiO Reitor da Universidade de Alatrando-lhe a gratificaçao de vinte e goas, no uso de suas atribuições e de
sete mil, selecentos e sessenta e saTal conformidade com o que dispõe O arcruzeiros e setenta centavos (Cr$..: fam '73 da Lei n9 1.711, de 28 de ou27.9E6,70).
tubro de 3952 (Estatuto dos Furicionarloa Públicos Civis da União), rePORTARIA DE 21 DE NOVEMBRO solva:
DE 1981
Na9 199 — Designar, a partir de 19
O Reitor da Univeasidede de Ala- do dezembro do corrente ano, Maria
goas, no uso de suas atribuições e de Emita Mota Cavalcante, Chefe do Aracôrdo com o art. 150, item II, pará- quivo 8-P, para substituir Elba Farias
grafo II da Lei n9 1.711, de 28 de -Gazaaneo, Diretor da Divisão de Tesouearia 6-C, durante o seu período
outubro de 1932, resolve:
de férias.
N9 197 — Prorrogar durante vinte
e um dias, por mais duas (2) horas, PORTARIA DE 22 DE DEZEMBRO
DE 1964
a partir desta data, o expediente do
servider Jasmelino Ferreira. de Araú- O Reitor da Universidade' de Alejo, Datilógrefo, uivei 7-A, a fim dr gar:s, na uso de suas atribuições, de
prestar no Gabinete do Reitor servi- acôrdo com o art. 150, item II, pa-
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iagrafo II, da Lei n9 1.711 de 28 de
outubro de 1952, resolve:
Nq 200 — Prerrogar durante 8 (oito)
dias, por mais duas (2) horas, a partir da presente data, o expediente do
servidor Mércia Marcela Mello, Auxiliar de Bibliotecário, uivei 7-A, a
fim de prestar na Divisão de. Tesouraria serviços extraordinários, arbitrando-lhe a gratilicação de seis 'mil,
seiscentos e sessenta e seis ceuzeiros
e sessenta centavos (Cre 6.636,90).
PORTARIA DE 30 DE àEZEI‘.11?R0
DE 1931
O Reitor da Universidade de Alagoas, no uso . de suas ta;ribuieões, resolve:
N 9 201. — Dee:arara Meneei Ferri
Filho, Diretor do Departamento
Planejamento e Obras 5-C, Nereu Cavalcanti, Diretor da Dadsao de Material 6-C, e Zélia de M e lo Mala Nobre, Diretor da Diviso de Flanelamento 6-C; tara intee.reearea Cf:m i ns% Julgadora da Coneorrencia bile?. a que se refere o Editei naaaero 03-61, D.P.O., publicado n3
Diário Oficial do Estafig , nos dias 17,
29 e 30 do corrente mes, relativo aos
serviens de construean e perr s enilmente des obres de Feeela de Engenharia desta Unteers'dade, cabendo
ao p r imeiro preridir e re segundo secretariar.
PORTARIAS DE 31 DE DEZEMBRO
• DE 1931
O Reitor da Univeesirlerle de Alagoa-s, usando das atribuições que lhe
confere o Estatuto da Universidade
de Ala rmas, resolve:
Nq 202 — Desiener os funcionealos
da Reitoria, Roberto Jorge Araújo

Reys, Chefe do Serviço cie Aesistaneia ao Estudante, Luiz Vasco de Araújo, Chefe da Seçao de Compras e Tercei-rum Gomes de Mello, Datilógrafo,
nível 7-A, para, em comissão e, sob
preaidencla do primairo, procederem o balanço dos calo,..es cai cofre
na Tesouraria desta Universidade, relativo ao exercício fine.nceiro de 1904.
NO 203 — Designar os funelanárles
da Reitoria, Leopoldo Ledo. Caefe da
Seção de Comunicações 8-F, Flora
Carmen Cavalcante Saaencleoley, Datilógrafo, uivei 7-A, e Frencisco
AS3iS Mendonça, Detiléerefo, nivel
7-A, para, em contiasào e, sob a rresiclêneict cio primeiro, arocederem o
baleneo de todo mate r iet waetente
'no Almoxarifado Central da Unkesrsidm-le, relativo ao enercelo de 19131.
Arlstóteles Calasvn Simões.
PORTARIAS

DE aa 'DE JANIale0
Dal 1C7a

O P..1 ri- O.? 17.e ae njee-le Ce
emese . no er o de sere et.-Lu
veruivo:
N9Neeneer o Ene:releia) a'onrival Ranoso Firemen
em comistião, o e1';-n c:c 1:::.r..,ARa ca
15iviáti o de Obres, s e eeelo e aaa, cio
Dem:demento do aeuereve ao e
Obras de Urave-aaa- s . e
'
em veda criada pele Y)ce-i'M
n9 51.395, de 4 de jeneire de laia.
N9 8-A — Desiener taTeen .Tose
dos Santos, &event o , nivel 5, para
exe r cer a funga° me:afie:ala do Chefe de Perante, S'ri hnlo 113-r, tia, Faculdade de Clanel e s aleanainices,
criada ralo Drer2:,) nç' 51.r3a, de 4
de janeiro de 19ria. Arirl.Oteles
Ccactsans Simões, Reacr.

.41n1“n••fflit•511~AZN
,.••••n•n=~~an

LEI ORGÂNICA E REGULAMENTO GERAL
DA

PREVI

ÊNCI
E LEGISLAÇÃO POSTERIOR
DIVULGACÃO OU
odiçLro

Preço: Cr$ 280,03
A VENDA
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelõ Serviço de Reembõlso Postal
dhmereamon....

CIA

.
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1NSTiTUTO DE APOSEN1ADDRIA E PENSÕES DOS EMPREGADOS EM TRAA!,:PORTES EsGARGAS
006-05
RELAÇÃO CAGB
JUNTA INTERVENTORA - CONSELHO ADMINISTRATIVO
R-JI N9 523 - 16-12-64 - Cancela a Portaria n9 43.483, de 23 de julho de 1959 que enquadrou Dia, Suriano Costa Machado na Tabela de
Extranwnerários-mensalistas, na função de Auxiliar de Lavanderia, por
farça do Decreto n9 46.510, de 21 de
julho de 1959, uma vez que fóra dispensada em 10-9-57 e determina, em
conseqüência, seja providenciada a
exclusão do nome da referida servidora do enquadramento referente ao
Decreto n9 51.371, de 13 de dezembro
de 1961 e tornado sem efeito o ato
que lhe conferiu nova classificação
em conformidade com o Decreto número 52.265, de '16 de jueho de 1963.
R-JI N9 525 - 16-12-64 - Concede ao servidor Romeu Bonelli. matricula n9 64, Oficial de Administração, nível 16-C, os benefícios da Lei
re' 1.741, de 22-11-52, regulamentada
pelo Decreto n9 990, de 14-5-62, determinando ao DAG seja o mesmo
agregado no cargo de Contador Geral, com os vencimentos correspondentes ao símbolo 3-C, a partir de 15
de maio de 1962.
R-JI N9 526 - 16-12-64 - Concede
ao servidor Elpenor de Souza, matricula n9 466, Contador, TC-302, nível
18-B. os benefícios da Lei n 9 1.741
de 1952, regulamentada pelo Decreto
ne 990, de 14-5-62, a partir do dia
Imediato ao do afastamento do último cargo, determinando ao DAG
seja o mesmo agregado no cargo de
Contador Geral, com os vencimentus
correspondentes ao símbolo 3-C
R-JI Ne 527 - 16-12-64 -- Reintegra, na forma do que dispõe o artigo
58 da Lei ne 1.711, de 1952, combinado com o art. 59 da mesma Lei, a
Dra. Maria da Graça Bastos Lins, lie
cargo do qual foi exonerada pela
Portaria n9 60.062-64, que servia na
1)E - Guanabara.
R-JI N9 .528 - Reintegra o Doutor Gilberto de Medeiros Netto, no
cargo do qual foi exonerado pela Por•
teria no 60.057-64 e que servia na
Maceió.
DE
it-JI N9 529 - 16-12-64 - Reintegra, na forma do que dispõe o artigo
58 da Lei ne 1.711, de 1952, combinado com o art. 59 da mesma Lei, o
Dr. Sebastião Tavares Baeta Neves,
no cargo do qual foi exonerado pela
Portaria ne 60.067-64 e que servia na
DE em Minas Gerais.•
R-JI N9 531 - 16-12-64 - Reintegra, na forma do que dispõe o artigo
58, da Lei ne 1.711-52, combinado
com o art. 59 da mesma Lei, o Doutor João Américo Pinto, no cargo do
qual foi exonerado pela Portaria número 60.073-64.
R-Ji N9 534 - 16-12-64 - Conee
de ao servidor Walmir Andrade, escriturário, AF-202, nível 10-B, os be•
/lendas da Lei n9 1.741-52, ficando,
em conseqüência, o aludido servidor
agregado ao Quadro do Instituto, com
os vencimentos correspondentes
função gratificada de Agente, em
Agência de 4e classe, símbolo 4-F, a
partir do dia imediato ao da dispensa da referida FG.
R-JI N9 536 - 16-12-64 - Concede
ao servidor Attilio D'Alló Junior, matricula ne 488, Médico, TC-801, nível
18-B,. os benefícios da Lei ne 1.741
de 1952, a partir do dia imediato ao
seu afastamento do Último corgo, determinando ao . DAG seja o mesta()
agregado com os vencimentos correspondentes ao símbolo 7-C, do cargo
de Diretor de Divisão de Delegacia
Estadual de
Classe.
Ne 541 - 16-12-64 - Autoriza
o pagamento de auxílio para diferença cie caixa ao Sr. Almir Gaivão de
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MINISTÉRIO DO TRABALHO
E PREVIDÊNCIA SOCIAL
Calda, relativo ao período de 21 de
junho de 1951 a 21-10-63, em que
exerceu, cumulativamente, as funçaes
de Agente e Tesoureiro-Auxiliar, na
Agência de Parnaiba, Estado do
Piauí.
R-JI N9 545 - 16-12-.64 - Concede
ao servidor Hamilcar de Menezes
Marques, matrícula n 9 436, Tesoureiro-Auxiliar, nível 18, os benefícios da
Lei n9 1.741-52, a partir do dia imediato ao do afastamento do último
cargo, determinando ao DAG seja o
mesmo agregado co mos vencimentos
correspondentes ao símbolo 6-C, do
cargo de Diretor de Divisão de Delegacia Estadual de l e Classe.
R-JI N9 530 - 16.12.64 - Reintegra,
na forma do disposto no art. 58, da
Lei 1.711-52, combinada com o art
59 da mesma Lei, o Dr. Francisco
das Chagas Franco, no cargo do qual
foi exonerado pela Portaria ny
60.061-64.
R-JI N° 552 - 21.12.64 - Retroaje
os efeitos da RCA-3728, de 13.7.64,
para o dia imediato ao da data em
que a servidora Maria Helena Polito
Lopes foi dispensada da função que
ocupava, conforme DTS-79-64.
•R-JI N9 561 - 23.12.64 - Concede
ao servidor Hugo de. Castro, mat. ..
1.154, escriturário, AF-202, nível 10LB
os benefícios da Lei 1.741-52, a nalUr do dia imediato ao do afastamento
do último cargo . determinendo
DAG seja o mesmo agregado ^Dm os
vraeimentos correspondentes ao símbo:',3 7-C, do cargo de Diretor de Div.
de Delegacia Estadual de 2 eclasse.
R-J1 N9 562 - 23.12.64 - Concede
ao servidor José Oswaldo Figueiredo,
Eaatistico, nível' 17-A, os eenefícias
da Lei J.741-52, ficando em consequência, o aludido servidor agregado
ao Quadro de Pessoal deste Instituto
com os vencimentos correspondentes
ao símbolo 5-C, do cargo de Diretor
da Divisão da Administração Central,
determinando ao DAG as providências
eecessárias. •
R-JI N 9 563 - 23.12.64 - Concede
ao servidor Alaor Teixeira, oficial de
administração, nível 14-B, os benefícios da Lei 1.741-52, ficando-lhe assegurada a percepção. dós vencereneus corresp ondentes ao cargo de Diretor da Divisão da AC, símbolo 5-C,
a partir da vigência do Decreto 1-19 990,
de 14 de meio de 1962.
R-JI N9 554 - 23.12.64 - Concede
ao serevidor. Hélio Moreira da Silveira, mat. 2798, Fiscal de . Previdência,
P. 2108, nível 18-B lotado na DE em
Sta. Catarina os benefícios da Lei ..
1741-52, a partir do dia imediato ao
do afastamento da último cargo, devendo o DAG apostilar o título do
referido servidor com os vencimentos
correspondentes ao símbolo 7-C. do
cargo de Diretor de Divisão de Delegacia EStadual de 2e classe.
R-Ji N9 565 - 23.12.65 - Autoriza
o pagamento de auxilio para diferença de caixa ao servidor José Ion Macieira, no período em que exerceu a
chefia na Agência de Itabira, face a
inexistência de Tesoureiro-Auxiliar em
exercício na referida Agência,.
JUNTA INTERVENTORA
ATOS DO PRESIDENTE
•
Portaria n° 60.409 - 9.12.64 Readmite Waldir Marcondes, n9
17.846, no cargo de Tesoureiro-Auxiliar, nível 18, lotado na Agência de
Sete Lagoas, no Estado de Mesas Gerais, sem prejuízo do reeurso interposto tendo em vista a segurança concedida pelo MM. Juiz de Direito da
2e Vara da Fazenda Pública no Estado da Guanabara, constante do ..
NM. 428-P-27.063-64. •
Portaria n9 60.414 - 11.12.64 Torna sem efeito e Portaria ne
50.077, de 9.9.64, que nomeou, em

caráter efetivo, a concursada Maria
Carraeedo Pampin para a classe singular de servente, GL-104, nível 5,
para servir na Belegacia Estadual no
Rio Grande do Sul, em face de não
haver tomado posse no prazo regulamentar.
Portaria n° 60.419 - 14.12.64 Design a o servidor agregado Manoel
Orosco, n9 483, para substituto automático do Delegado E,tadual da Guanabal a .
NM. 411 - P. 25.895-64 - Autoriza
o pagamento da diferença de vencimentos ao servidor Milton Gomes, no
período de 27.8 a 30.9.64, entre o seu
cargo efetivo, nível 18-B, e o símbolo
5-C, correspondente a Diretoria de
Divisão de Arrecadação e Fiscalização do DAF a qual respondeu naquele
período por fôrça da Portaria n9 ....
59.763, de 24.8.64. Data: 10.12.64.
NM 425 - P.26.776-64 - Concede à
servidora Jurema Silveira Viterbo a
ajuda de custo do art. 127, da Lei
1.711-52, arbitrando-a em 2 (dois) meses de vencimentos, no valor de Cr$
20.000,00 (duzentos mil cruzeiros),
tendo em vista que a mesma lotada
na DE no Rio Grande do Sul, exercendo a função de Chefe do Pasto
de Benefício em Butiá, R. G. do Sul,
foi pela DTS 3703-64, da DE, dispensada dessa função retornando, assim
à sua sede, Pôrto Alegre naquele Estaco. Data: 14.12.64.
NM 445 - P.28.071-64 - Tendo
ene vista que o servidor Helbio Munia
Fagundes lotado na sede da DE no
Rio Grande do Sul, foi, pela Portaria 56.395, de 25 de março de 1963,
designado para exercer a função gratificada, 7-F, de Agente em Estrela,
naquele Estado, concede ao mesmo a
ajuda de custo do art. 127 da Lei
1.711-52, arbitrando-a em 2 (dois)
meses de vencimentos, no valor total
de Cr$ 98.000,00 (noventa e oito mil
cruzeiros) . Data • 14.12.64.
NM 923 - P. .38.302-56 - Concede
ao servidor Orlando França Sobreira
de Sampaio ajuda de custo do art.
132. da Lei 1.711-52. no valor de Cr$
10.003,00 (dez mil cruzeiros), correspondente a um mês de vencimento
na época no padrão .J, tendo em vista
que o assunto foi, em grau de recurso
do interessado, decidido favorável ao
mesmo pelo Dono. Sr. Ministro do
Trabalho e Previdência Sccial e considerando que• a referida ajuda de
custo remonta ao exercício de 1956,
quando era discutido êsse direito do
r.ervidor no exercício da função gratificada de inspetor. Data: 14.12.64.
Portaria n9 60.426 - 16.12.64 Torna sem efeito a Portaria 119
59.451, de 15.6.e4, que nomeou, em
caráter efetivo, a concursada Maria da Conceição Silva para a classe
singular de servente GL-104, nível 5,
para servir na DE na Guanabara, em
face de não haver tomado posse no
prazo regulamentar.
Portaria n 60.427 - 16.12.64
Cancela a Portaria 119 59.811, de ....
11.9.64, que demitiu o servidor José
Ponte Neto, n9 7.901, médico TC-801,
nível 17-A em face de haver sido aposentado por Decreto do Excelentíssimo Presidente da República de ....
6.10.64, publicado no DO desta mesma data.
Apostila - em 15.12.64 - Tendo em
vista o que consta do process NM 158
- P. 09.622-63, retifica a Portaria n°
55.277, de 20.8.62, para o fim de considerar a escrevente-dactilografa,
AF-204, nível 7, Magda Maldonado
França, n9 8.504 dispensada, a pedido da função gratificada de Chefe
da Seção do Pessoal da Divisão Administrativa do Serviço de Administração do Hospital Presidente Vargas
no Estado do Rio Grande do Sul.
NM 309 - P.18.976 - Aprova a
prestação de contas do Procurador de
le Categoria, mat. 1.587, Abner Coelho alts Preiteie, no valor de • Cr$
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294.00000 (duzentos e noventa e quatro mil cruzeiros). Data: 16.12.64.
NM. 445 - P. 28.091-61 - Concede ao servidor Gilberto Galhardo Pessoa de Vasconcelos a ajuda de 011a14à
do art. 127, da Lei 1.711-52, arbitrando-a em 2 (dois) meses de vencimentos, no valor total de Cr$ 380.000,00
(trezentos e oitenta mil cruzeiros),
tendo em vista que o referido servidor, lotado na DE em Pernambuco„
foi, pela Portaria n9 60.204, de ....
27.11.64 removido "ex ofifcio" pira
a DE no Rio Grande do Norte. Data:
15.12.64.
NM 116.928 - Aprova a prestação
de contas do Contencioso -- Procuradoria Geral, no valor de Cr$
70.000;00 (setenta mil cruzeiros) para
atender a futuros encargos, e Cr$
22.090,00 (vinte e dois mil noventa
cruzeiros) para atender ao reembôlea,
Data: 16.12.64..
NM 437 P. 27.538-64 - Autoriza o
pagamento a Maria Elia Moura de
Melo da importância de Cr$ 25.0G0,00
(vinte e cinco mil cruzeiros), corresnondente a 25% (vinte e cinco por
cento), de acôrdo com o art. 134, da
Lei 1.711-52, sôbre a ajuda de casto
do art. 127 da mesma Lei, concedida em face da rernoção "ex officio"
da referida servidora, da Delegacta
em Brasília para a Administraçã o
Central. Data; 14.12.64
Portaria n• 60.428 - 18.12.64 Nomeia o Fiscal de Previdência,
P 21C4, nível 17-A, João Soares Silva
Sobrinho, n° 7.476, para exercer em
Comessãe o cargo de Delegado no
Piauí corre,ponclente ao símbolo 6-C
NM. 513 - P. 32.256-64 - Aprova
L prestação de contas relativa à viagem ao Estado de Pernambuco, em
cumprimento à DTS 300-64, do servidor Antonio da Cruz Sansevero MarUns, no valor de Cr$
825.600 (oitocentos e vinte e cinco
mil e seiscentos cruzeiros) e referente ao período de 12 de outubro a
10 de dezembro de 1964. -- Data: 21,
de dezembro de 1964.
PORTARIAS DE 23 DE DEZEM*IRD
DE 1964
N9 60.431 -- Exonera, a pedido, o
escrevente-datilógrafo, AF-204, nível
7, interino, Roberto Rossi, n° 16.447,
lotado na Delegacia Estadual em São
Paulo (Agência em Araraquara a a
contar de 31 de março de 1964.
N9 60.432 - Torna sem eleito a
Portaria ne 58.706, de 20 de janeira
de 1961, que nomeou, em caráter efetivo, o concursado Sebastião Oliveira
Gebara„ para a classe singular • de
atendente, P-1.703, nível 7, para servir no Hospital Ipiranga, no Estado
de São Paulo, em face de não haver
tomado posse no prazo regulamentar.
Ne 60.434 - Aplica, na forma do
art. 207, inciso II, da Lei 1.711-52,
et pedido de demissão ao servidor Pedro José da Silva Neto, n9 2.188, escriturário, AF-202, nível 10-B, lotado
na Delegacia Estadual em Minas Gerais, por haver o mesmo infringido o
disposto no 1 9 do art. 207, daquele
diploma legal.
1NT9 60.435 -- Exonera o "Técnico de

Administração, nível 18-B, eValter
Seno Galvão, rP 1.658, da Função
Gratificada . Assistente Técnico do
Conselho Am
inisra.tevo.
PORTARIAS DE
D
.G 219m4
DE DEZEelel,' 3
Ne 60.444 -- Reintegra Reluta
Fonseca Filho, n9 14.355, no cargo de
cirurgião-dentista, TC-901, nível 17-A,
"ad referendum" do Egrégio Conselho Diretor do Departamento Nacdnal da Previdência Social,
Nç' 60.445 - Reintegra Ed.son Alet-e
leavier de Souza, ne 13.674, no cu:gi
de cirurg ião-dentista, TC . 301, niv(e
17-A, "ad-referendum" do Egrégio
Conselho Diretor do Departamento
Nacional da Previdência Social.
N9 60.446 - Reintegra Aristet: de
Carvalho. n9 14.13e
eareo de cie
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rurgião-dentista, TC-901, nível 17-A,
"ad-referendum" do Egrégio Conselho Diretor do Departamento Nacional da Previdência Social.
N9 60.447 — Reintegra Therezinha
Ilarnázio, n9 15.776, no cargo de ci-'
turgião dentista, TC-901, nível 1'7-A,
R ad-referendum" do Egrégio Conselho Diretor do Departamento Nacional da Previdência Social.
N9 60.448 — Exonera o agregado
Geraldo Carvalho, n9 2.162, do cargo,
em comissão, de Delegado em Boa• N9 60.449 — Nomeia Orlando Pinto
de Almeida, agregado como Diretor
do Divisão, n9 1.085, para exercer o
cargo, em Comissão, de Delegado era
13rasilia, correspondente ao símbolo
4-C.
ATOS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO
GERAL
149 452 — P. 28.407-64 — Autoriza
a ajuda de custo, de acôrdo com o
artigo 132, da Lei n9 1.711-52, ao servidor José Batista Jeunon, oficial de
Administração, AF-201, nível 16-C,
raat. 6.032, lotado na AC, no valor
de Cr$ 161.000,00 (cento e sessenta e
nin mil cruzeiros), referente ao pe!todo de 10 de agôsto de 1964 a 26 de
outubro de 1964. Data: 10 de dezembro de 1964.
N9 454 — P. 28.540-64 — Autoriza
a ajuda de custo, de acôrdo 'com o
árt. 132, da Lei 1.711-52, ao servidor
José de Almeida Gomes, Tecn. de
Mecanização, AF'-401, nível 14-A, lotado na AC, no valor de
Cr$ 137.000,00 (cento e trinta e sete
mil cruzeiros), referente ao período
de 2 de setembro a 31 de outubro de
1964. Data: 10 de dezembro de 1964.
N9 501 — P. 31.360-64 — Autoriza
a gratificação de função, de acôrdo
eom o 1 19 do art. 73, da Lei 1.711
de 1952, à servidora Iracema dos Anjos Amaro, oficiala de Administração,
Af-201, nível 12-A, mat. 4.052, lotado
na. Adm. Central, no valor de
Cr$ 172.264,40 (cento e setenta e dois
Mil duzentos e sessenta e quatro crugoelros e quarenta centavos), referente ao período de 3 de novembro de
1964 a 4 de dezembro de 1964. Data:
ao de dezembro de 1964.
N9 481 — P. 30.091-64 — Restabelece o pagamento de salário-família
a Marina Augusta Fleury Seldi, viúva do ex-servidor Carlos Roberto de
Almeida Torres Seidl, em favor dos
menores Eliane Maria, Carlos Tadeu,
Ana Maria e Carlos Roberto, a contar de outubro de 1964. Data: 10 de
dezembro de 1964. .
N9 224 — P. 13.254-64 — Autoriza
o pagamento da diferença de vencimentos, de acôrdo com o § 19 do artigo 73 da Lei 1.711-52, à servidora
Nilze Gonçalves Caldeira, professôra
de ensino Pré-primário e primário,
EC-514, nível 11, mat. 9.611, lotada
no • Educandário Helvecio Xavier
Lopes, no valor de Cr$ 83.000,00
(oitenta e três mil cruzeiros), referente ao período de 26 de março de
1964 a 14 de maio de 1964, em que
substituiu o Diretor daquele Educandário. Data: 14 de dezembro de 1964.
N9 495 — P. 31.044-64 — Registro
o falecimento de Idéia Nunes de
Carvalho, escriturária, AP-202, nível
10-B, mat. 1.761, lotada na DE na
Guanabara, ocorrido aos 28 de junho
do 1964.
N 9 509 -- P. 31.899-64 —, Autoriza
o Paaamento da gratificação de função, de acardo com o § 1 9 do art. 73
da Lei n9 1.711-52, à servidora Rachel Alves Leito, esereventc-datilágrafa, nível 7, AF-204, mat. 12.514, no
valor de Cra 262.500,00 (duzentes e
sessenta e dois mil e quinhentos
cruaciros), referente ao período de
9 de novembro de 1964 a 13 de
deeembro de 1964, em que substituiu
a Chefe do Serviço de Classificeção
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de Cargos. Data: 16 de dezembro de
1964.
N9 420 — P. 26.544-64 — Autoriza
o cômputo de tempo de serviço prestado ao Banco Nacional de Desenvolvimento pela servidora Isis Barros
Ferreira, Tesoureira-Auxiliar, nível
18, mat. 11.776, lotada na Acima Central, num total de 718 (setecentos e
dezoito) dias, para efeito de aposentadoria, disponibilidade e quinqüê•ios. Data: 16 de dezembro de 1964.
N9 487 — P. 30.605-64 — Autoriza
o pagamento de gratificação de função, de acôrdo com o § 19 do artigo 73
da Lei 1.711-52, ao servidor Willian
de Lima, escriturário, AF'-202, nível
10-B, mat. 2.573, lotado na AC, no
valor de Cr$ 198.333,30 (cento e noventa e oito mil trezentos e trinta e
três cruzeiros trinta centavos), referente ao período de 10 de outubro de

1964 a 22 de novembro de 1964, em
que substituiu o Almoxarife Geral
(DAG). Data: 16 de dezembro de
1964.
P. 31.566-64 — Registra
N9 504

o falecimento de Luci° Machado •da
Costa, servente, GL-104, nível 5, matrícula 8.333, lotado na DE na Guanabara, ocorrido aos 10 de novembro
de 1964.
N9 307 — P. 18.212-63 — Autoriza
o pagamento da gratificação de função gratificada, de acôrdo com o
§ 19 do art. 73 da Lei 1.711-52, ao
servidor Marcelo Teixeira, Téc. de
Mecanização, AF-401, nível 16, matrícula 423, lotado na AC, no valor
de Cr$ 115.933,00 (cento e quinze mil
novecentos e trinta e três cruzeiros e
vinte centavos), referente ao período
de 5 de outubro de 1964 a 10 de novembro de 1964, em que substituiu o
Chefe da Seção de Contabilidade Mecanizada da Contadoria Geral. Data:
17 de dezembro de 1964.
N9 490 — P.30.754-64 — Autoriza
o pagamento da gratificação de função gratificada, de acôrdo com o § 19
•

do art. 73, da Lei 1.711-52, ao servidor Osmar de Maria, tec. de mecanização, AF-401, nível 16-B, matrícula
9,835, lotado na AC no valor de ....
Cr$ 45.333,20 (Quarenta e cinco mil
trezentos e trinta e três cruzeiros e
vinte centavos), referente ao período
de 9 de outubro de 1964 a 17 de novembro de 1964, em que substituiu o
Chefe do 29 Turno da Seção de Apuração da Divisão de Mecanização.
DTS de 22 de dezembro de 1984 —
Autoriza que o motorista, nível 10,
Pedro Fernandes Medeiros, vicie a
serviço à DE em São Paulo, pelo
prazo de 2 (dois) dias, a fim de conduzir o membro da JI, representante
dos empregados, concedendo-lhe a
importância de Cr$ 15.000,00 (quinze
mil cruzeiros) para despesas com o
veículo e Cr$ 16.800,00 (dezesseis mil
e oitocentos cruzeiros) como antecipação de diárias.
N9 502 — P. 31.358-64 — Autoriza
o pagamento da diferença de vencimentos de acôrdo com o § 19 do artigo '13 da Lei 1.711-52, à servidora
Lia Oliveira Ribeiro, oficiala de administração, AF-201, nível 12-A, matrícula 4.081, lotada na AC, no valor de Cr$ 71.400,00 (setenta e uni
mil e quatrocentos cruzeiros), referente ao período de 3 de novembro
de 1964 a 6 de dezembro de 1964, em
que substituiu a Diretora da Divisão
do Pessoal do DAG. Data: 21 de
dezembro de 1964.
N9 83 — P. 4.230-60 — Autoriza o
pagamento da gratificação adicional
por tempo de serviço, de acôrdo com
o art. 146 do EFPU (Lei n9 1.711-52),
à servidora Ceccilia Ierecê Beltrão
Neiva, Estatística, TC-1.401, nível
17-A, mat. 633, lotada na AC, na base
de 25%, a contar da 3 de dezembro
de 1964. Data: 21 de dezembro de
1964.
N9 517 — P. 32.579-64 — Autoriza
o pagamento da gratificação de fun-
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çáo, de acôrclo com o § 19 do art. 73,
da Lei n9 1.711-52, à servidora Nadir

Silva Breves, escriturária, AF-202,
nível 10-B, mat. 2.223, lotada na AC,
no valor de Cr$ 163.333,30 (cento e
sessenta e três mil trezentos e trinta
e três cruzeiros e trinta centavos),
referente ao período de 17 de novembro de 1964 a 21 as dezembro de
1964, em que substituiu o Chefe da
Seção de Aprovisionamento tia Divisão do Material. Data: 22 de dezembro de 1964.
N9. 517 — P. 32.578-61 — Autoriza
o pagamento de gratificação de função, de acôrdo com o § 19 do art. 73
da Lei 1.711-52, à servidora Themila
Faria Chaves, oficiala de adm., nível 16-C, mat. 1.181, lotada na AC,
no valor de Cr$ 108.500,00 (cento e
oito mil e quinhentos cruzeiros), referente ao período de 17 de novembro
de 1964 a 21 de dezembro de 1964, em
que substituiu O Diretor da Divisão
do Material do DAG. Data: 22 de
dezembro de 1964.
Portaria n9 42 — 28 de dezembro de
1964 — Dispensa a escriturária,
AF-202, nível 8-A, Iraci Ribeiro Barbosa Almeida, n9 13.621, da função
gratificada de Chefe da Seção de
Codificação e Análise da Divisão de
Comunicações do Departamento de
Administração Geral.
Portaria n9 43 — 28 de dezembro
de 1964 — Designa a oficiala de administração, AF-201, nível 16-C, Maria Isaura Verne Leonardos, n9 19,
para exercer a função gratificada,
5-F, de Chefe da Secção de CodificaOto e Análise da Divisão de Comunicações do Departamento de Adminis) tração Geral.
N9 417 — P. 26.276-64 — Autoriza
o pagamento da gratificação adicional por tempo de serviço, de acôrdo
com o art. 146 do EFPU (Lei 1.711
de 1952), à servidora Myrtes de Oliveira Antunes, escrevente-dactilografa, AF-204, nível 7 mat. 12.333, lotada na AC, na base de 15%, a contar
de 29 de setembro de 1964. Data:
28 de dezembro de 1964.
ATOS DO INSPETOR GERAL
N9 326 — P. 20.069-64 — Aprova
a prestação de contas de Manoel Guimarães, mat. 1.073, no valor de
Cr$ 1.706.815,00 (Um milhão seteceitos e seis mil oitocentos e quinze
cruzeiros), determinando-lhe o pagamento do saldo credor de
Cr$ 345.815,00 (trezentos e quarenta
e cinco mil oitocentos e quinze cruzeiros). Data: 8 de dezembro de 1964.
N9 393 — P. 24.884-64 — Aprova
a preatação de contas de Mauro
Quintaes Cerqueira e Souza, matricula 2.828, no valor de
Cr$ 1.009.355,00 (hum milhão nove
mil trezentos e cinqüenta e cinco
cruzeiros), determinando o pagamento ao referido servidor do saldo
credor de Cr$ 324.755,00 (Trezentos
e vinte quatro mil setecentos e cinqtlenta e cinco cruzeiros). Data: 15
de dezembro de 1964.
Portaria 1-G-021 — 17 de dezembro de 1964 — Dispensa o servidor
Paulo Kruger Lobato de Faria, oficial de Adm., AF-201, nível 12-A,
mat. 2.360, da função gratificada de
Inspetor, símbolo 1-F.
Portaria N9 1-G-022, de 18 de
dezembro de 1964 — Designa o servidor Edson Tupinambá de Albuquerque, contador, nível 20, mat. 5.900,
pera desempenhar a função gratificada ,de Trispeter, símbolo 1-10.
REW.I:AL) CAGB — 007.

ATOS DO raocurzwo1.-c1.,.....\
DTS n9 18-64 -- Determina (aia o
Procurador de 1 9 Categoria, Dr. NI/trilo Gibson Barbosa, lotado na Procuradoria do Estado da Guanakaa a,
viaje ao Estado de Pernambuco, /arbitrando - lhe em Cr$ 115.500,00 leento e quinze mil e quinhentos
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ção de Orçamento, durante o mês de
roa), relativos a 10 diárias e Cr$ 252.300,00 (duzentos e cinqüenta -dezembro de 1984, zice valor de
e dois mil, trezentos cruzeiros) cae Cr$ 355.669,70 (ixeZentos e cindida&
passagem.
e cinço mil, seiscentos e sessenta e
N9.-523 - Prot. no 32.929-64_- Au- nove cruzeiros e setenta centavos)),
toriza o pagamento de ajuda de de acordo com a relação de servidodisto ao servidor Hugo Ticiano res a seauir especificados: Almir AlBandeira &aula Pinto, Procaradot mada D. de Menezes, matricula -.
de 3e Categoria, no valer de
n9'4.477 - Ct$ 18.1824a Luiz PerCr$ 020.000,00 (trezentos e viate mil nandes Dias, 'matricula n9 8.469 -Cr$ 18,183,10; _José 10 ilA de Vitacon•
cru:ah:os) . Data: 29-12-64.
baios, mitra:da n . 12.ea2 - .Cr$ 18.18.-,40; Lídia alegas Mettei- • ATOS DO DIRETOR,. DO"'
ies, matricula n9 a 343'.DEPARTAMENTO
Cr$ 24,24e,30: ' Etat/ auriga, mana BEetEFICIOS
cuia n9 1.272 - Cr$ 39.030,40; Dulce
reeterminaçõeS de serviço emCardoso
Macedo,,,anatricula n9 1.147
104241: ..
. - gra '24.243,29; Fieira) Casar, ma• Cr$ 16.000,00;
N9- 1u6 -e- Determina a prorrogação tricula n9 i15.741
da Viagem do sealtior José de Al- Laise Rcrea Pereira de &Jaza, matrimeida (amues, Técnico de Mecaniza- cula n9 ^4.036 - . Cr$ .20.121,60; Didata
ção, uivei 14, maaacula n9 424, até 31 Alves Pimentel, matricula n9 -753 do corrente, autorizandoabe o adian- Cr$ 129.323,00; .Ed Silva Bessa,
tamento das diárias no valor de -a matricula 1.19 11,560 - Cr$ 13.1.3Z,00.
13-12-64.
.Çe$ 430.500,00 (quataateentois o. trinta Data;
N9 333 - P.- 20.485-54 - Autoriza
mil e quinhentos cruzeiros).
Ns. 137 e 133 -- Delata-nina a pior- serviço extraordinario 'da oivisao de
rogação da viagem autorizada pela Centralização aontabii, referente ao
DTS -n9 2 ,19 - 51, referente"aos servi- vats de dezembro dê 1984, 'no. valor
dores Alberto Gonçalves, auxiliar de de Cr$ 1.189.151l,80 (um milhão, cento 'e oitenta e nova mil, Cento e cinPortaria, nivel 7, ,natricula,
n9 11.257, e Iracema Carvalho de qüenta e seis cruzeiros e •oitenta cenOliveira, aeendente, nível 7; matri- tavos),. de acdrdo com a relação dos
cula n9 7.012, até 31 cio corrente. -au- servidores a Seguir transcrita: Amarelia A. Cardoso, matricula n9 1,420 .=
torizando o adidatainento dasrios no valor de Crs 430.500:00 (qua- Cr$ 73.182,00; Cacy Ribeiro, matritrocentos o stra:ata mil e quinhentos cula n9 6.237 - . Cr$ 34.-092,00; Ever'A. Rádrigues, Matricula
cruzeiros) para cada tua.
• ny
N9 556 - P. 32.37a-63 a- Autoriza n9 17.274 - Cr$ 30.000,00; .Iara de
o pagamento 'te ai:dança de ajuda A. Soares, matricula n9 11.068 de custo á service:na Maria de Lour- Cr$ 23.241,40; . Joanete L. Peixoto,
des Ignácio, matrialit n9 13.145, es- matricula n9 15.489. Cr$ 134.092,00; Maria de Lourdea C
crituraria, nivel 'a, no valor cie •
Cr$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil Corrêa, matricula na 8.981 Cr$ 14.302,40; Neuza W. Cruz, macruzeiros). Data: 14-12-64.
DTS n9 139 - 18-12-64 - Designa tricula n9 3.411 - Cr$ 45.456,00;
a Oficiais de Arantedetração, nível 12, Sylvia Raseiztini, matricula e
Célia Gomes, matricula 119 5.454, n9 793 - Cr$ 53.634,00; Newton
substituta automática do Chefe. da Sant'Isabel. matricula n9 2,615 Seção de Revisão de Benefícios Con- Cr$ 93.636,00; Mercedes Almeida,
matricula 119 9.254 - Cr$ . 53.834.00;
cedidos.
DTS n9 140 - 18-12-64 - Designa Helena M. GilamatricOla nv 3.587 o Escriturário, nível 8, sandia Salva- Cr$ 37.543,80; • Iria M. Guimaraes,
dor, matricula n9 4.954, subetituto matrícula' I19 2.172 - Cr$ 63.3.4,00;
matricula n9 12.336
automático do Chefe da Seção . de Marize
- Cr$ 34.092,00; Paula O. Nunes,
-.Cadastro de Beneficiários.
• N9 181 - P. 11.049-63 - Aprova matricula n9 3.323. - Cr$ 97.574.40;
a prestação de contas (periodo de Paulo O. Nunes, matricula n9 3.323
1-1 a 15-6-64) do servidor Wander - Cr$ 90.514,80; Roberto Calvo
Gonçalves Guerra, matrietaa ..... Moa, matricula- n9 10:262 n9 2.396, Escriturário, nivel 10-B, no Cr$ 32.955,60; Maria I. de Oliveira,
valor de Cr$ 1.703.089,10 (um mi- matricula n9 8.873 - Cr$ 97.574,40;
lhão, setecentos e três mil e oitenta nMaria I. de Oliveira, matricula
e nove cruzeiros e dez centavos), au- 9, 8.873 - Cr$ 93.636,00; Alfredo P
torizando-lhe o pagamento db saldo Bezerra, matricula ras 11.157 credor de Cr$ 14.400,50 (quatorze mil, Cr$ .34.092,00; e Carlos Pitendoff piquatrocentos cruzeiros e cinqüenta lho, matricula n9 16.967 Cr$ .57.126,00. Data: 18-12-64.
centavos). Data: 16-12-64.
N9 223 '- P.- 13.170-64 - Autoriza
DTS na. 141, 142 e 143 Em
28-12-64 - Determina a aroirogação a prorrogação de expediente da Seção Econômico - Financeira pelo prazo
da viagem autorizada pela DTS
no 338-64, referente soe servidores de 6 dias,' a partir de 23-12-64, no'
Raul Alves de Almeida, , matricula valor de Cr$ 403.999;60 (quatrocentos
n9 557, Oficial de Administração, ni- e três mil, novecentos e noventa e
vel 14, João José Jacintho Pereba' da nove cruzeiros a saksenta t'entaves),
Silva, matricula n9 14.a36, Servente, de acôrdo com. a relatado de servido-nível 5, e Aridio Salvador, matricula res a seguir tran:scrita: lixa de Cone.
n9 4.954, Escriturário, nível 8, pelo ceiçã,o Contente, uivei i matricula
prazo de 30 (trinta) dias, concedeu- n9 15.014 - Cr$ 23.393,80; -Moca
ao-lhes respectivamente, o adianta- Antemici .dos Santos, matricula
mento das diárias nas valores de n9, 6.074 - Cr$ 10.685,00; Nrilce oliCr$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito veira Araújo, matricula n9 17.00.1 mil cruzeiros), Cr$ 100800,00 (cem Cr$ 16.000,00; Walmer Jacnitho Soares, matricula -n9 16.986 - mil e oitocentos cruzeiros) e
134.400,00 (cento e trinta e qua- Cr$ 80.816,40; - Neuza Vieira Pereira,
• Cr$
matricula n9 10.102 - Cl•$ 75.087,00;
tro mil e quatrocentos cruzeiros).
ATOS DO CONTADOR GERAL . Maria Amélia C. do Naschnento, Ma- Portaria na 007 - 11-12-64 - De- tricula n9 8.684- - Cr$ 75.087,60; Ale
signa. à Contadora Liana Isabel deu • Blano ' Mendes, Matricula
n9 2.549 - Cr$. 63.630,00; e Carmen
Lenzi Rezo, nivel 20, -matricula
n9 2.698, para substituta automática Santos de Souza, matricula
do Chefe da Seção de Orçamento da n9 4.085 -- Cr$ 52.819,60. Data:
18-12-64.
Divisão de cOntrôle e Orçamento.
Portaria ta 008 - 13-12-64 - Dis- N9 317 - 19.529-64 Atacam
serviço
extra da Seção de Documenpensa o Contador Edson Tupinamba
tação e Arquivo da Cal, 59 pagamende Albuquerque, matrícula
n9 5.900, nível 20, da tunaão grati- to,. período de 1.a 17-12-64. (13 dias),
ficada F-3, de Chefe da Seção Eco- no valor de . Cr$_223.568,00'(duzentos
nômico-Financeira da Divisão de e vinte e três mil, -quinhentos e soaisenta e oito are:melros), de czOrdo
• Contróle e Orçamenta.
N9 295 -- P. 17.838-64 - Autoriza com a relação de servidores -a seguir
a prorrogação de expediente na Se- transcrita: Jorge Carneiro de •Mes•
•
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Cr$ 53.635,80; Maria Ribeiro, Matrle.
quita, matricula alf 455 - . .
41.363,40; Elisa Célia de Baere, cuia na 14.253 - Cr$ 30.000,00; Mate
matricula n9 639 - Cr$ 34.999,80; rio' de Oliveira, matricula 119 17.023
Antônio .da Rocha Teixeira, matri- - Cr$ 30.000,00; José Milton Rocha,
Cr$ 53.635,80p
cula n9 1.137 - Cr$ 34.151,60; Ana matricula n2 17.107
Rubens Pereira da Silva, matricula
Maria L. Brandão, matricula
Cr$ 30.300,00. Datal,
Cr$ 28.985,40; Maria Na- n9 17.108
n9 4.608
15-12-64.
zaré M: dos Santos, matricula
n9 9.025 - Cr$ 28.985,40; João Alves
de Aguiar, matricula n9.
ATOS DO DIRETOR DO DEPAR;
Cr$ 14.770,60; Adith Amarai ..de
TAMENTO. DE APLICAÇAO
Araújo, matricula IP 5.903 DO PATRIMÔNIO
Cr$ 14.770,60; Hélio Antero Dias, - DTS n9 049 - 17-12-64 - Deter.'
matrícula n9 1.845 - Cr$ 14.770,60; mina a viagem do -engenheiro Dra
e Jose Jorge Merino, matricula
n9 7.790 - Cr$ 14.770,60. Data: Ercio Menezes de Castilho, matricula n9 2.068, à DE em São Paulo, CORO
4-11-84.
cedendo-lhe o adiantamento de ..
N9 345 ' - P. 21.466e64 - Auto
Cr$ 37.800,00 (trinta e sete mil oe
serviço extraordinário da Seção
oitocentos cruzeiros), correspondente
Contabilidade Mecanizada, no mes' de a 3 diárias, e ainda Cr$ 33.200,00
dezembro de 1964, no valor de
(trinta e Cês mil e duzeittos cruzeiCr$ 1.322.572,00 (um milhão, trezen- ros), referente a passagem aérea Rio.'
tos e vintee dois mia quinhentos e São Paulo.
setenta e dois cruzeiros) de °atado
P.-17.991 - Aprova ti
com a relação de servidores a seguir NM. 297
de contas do servidor Dana
especificada: Marcelo Teixelea, ma- prestação
de Souza, engenheiro ,
tricula n9 423 - Cr$ 115.871,50; Ma- tos Volteira
n9 2.1170, no valor de.
ria da Glória A. Cardem, matricula Matricula
Cr$ 72.660,00 (aetenta e dois 1;11,t,
n9 636 - Cr$ 79.545,00; Manoel E. seiscentos
e sessenta cruzeiros), ao.
Lafontenalle, matrícula n9 542 Cr$ 151:135,50; -Hilda Lopes, matri- terminando-lhe. o pagamento do siacredor de Cr$ 15.300,00 (quinze
cula n9 794 - Cr$ '19.545,00; JOão do
e trezentos cruzeiros). Data:
Ortiz Pinha,' matricula n9 2.656 '- mil
•
Cr$ 115.871,50; Sebastião Carlos de 18-12-84.
N11. C-267-V - Aprova a prestaAraújo, matrícula n9 3.848
de contas do servidor Renata
Cr$ 84.920,50; Carlos Fernando 'Al- ção
Barroso. Filho, 'no valor de ..
ves, matricula n9 5.341
947.900,00 (novecentos e quarena
Cr$ 84.920,50; Dircéa Amorine Can- Cr$
ta e sete mil . e novecentos cruzeiros),
•
tos, matricula n9 5.777 determinando-lhe o pagamento do
Cr$ 51.895,00; EU Bastos Pinhal, ma- saldo
credor de Cr$ 347.900,00 (tretricula n9 6.012 - Cr$ 51.895,00; Pezentos e quarenta e sete mil e untem
lidam P. Marques, matricula
u9 6.285 - Cra 84.320,50; Grijaava centos cruzeiros). Data: 29-12-64.
NM. C-267-V - Aprova a prestaNunes de Azevedo, matricula
ção de contas do Dr. -Murille; Caati- .
no 6. 2 - Cr$ 98.600,50; IrMa da nho
Jacques, no valor de
..
Silva, matricula n9 7.077 Cr$ 603.600,00 (seiscentos e três Mil
Cr$ 51.895,00; Maria Jpsé
matricula n9 8.920 - Cr$ 51.895,00; e seiscentos cruzeiros), determinanPedro Ferreira Roberto, Matricula do-lhe o pagamento do saldo credor
n9 10.020 -. Cr$ 115.871,50; Regina de Cr$ 3.600,00 (três mil e seiscelital
cruzeiros). Data: 23-12-64.
Santos, matricula n9 10.173 •
Cr$, 51.895,00; e Lucy de Luiz AzeATO DO DIRETOR DO DEPARvedo, matricula n9 10.925
TAMENTO DE ACIDENTES
Cr$ 51.895,00. Data: 21-12-64.
DO TRABALHO
ATOS DO DIRETOR DO DEPARDTS n9 31 - 28-12-84 - erorroget
TAMENTO DE AR.RECADAÇA0 o prazo da DTO n9 308, até 31 de deE FISCALIZAÇA0
zembro, referente aos servidores AriDTS 072 - 15-12-64 -.Deterraina cês Varella e lhano Radrigues de
a execução de serviços extraordiná- Souza, antecipando a importancia de
rios, durante o período de 20 dias, Cr$ 105.000,00, (Cento e cinco mit
(1 a 31-12-84), conforme NM. 394 - cruzeiros) a cada uni, correspondente a 10 diárias.
P. 25.08144, no valor de
Cr$ 974.768,80 (novecentos e setenta
e quatro mil, setecentos e sessenta e ATO DO DIRETOR DO DEPAP.TAMENTO DE ATUARIA
oito cruzeiros e oitenta centavos), de
E ESTATISTICA
acordo com a relação de funcionários
a seguir especificada: José Lacerda Portaria n9 01 -- 18-11-64
Letra dá Silva, matricula n9 $5
pensa a servidora Walda Guimarlieti •
C4 34.681,80;
34.681,80; Wilson Santana 'Soa- de
Oliveira da função gratificada do
res, matricula n9 1,384-aoe
Assistente do Diretor, correspondente
Cr$ 58.333,20; Antônio César 'Fon- ao
símbolo 1-F.
..
seca, matricula n9 1.602
Cr$ 87.499,80; Divo Maranhão dos-S:
INSTITUTO DE. 'APOSENTADOLima,. matricula n9 1.656 -o
Cr$ 69.033,60 e mais abono de difeRR E PENSÕES DOS INDUSrença extra (14-10 a 30-1144), de
TRIARIOS
Cr$ 4.461,90, no total de.
Cr$ 73.495,58;' &dia Ochitlizi14opes,
.
RELAÇÃO 149 67 - 25.1.65
matricula n9 3.073 - Cr$ 45.454,20a
Maria da Penha Cunha, matricula
Portarias Anuladas:
n9 3.499 .Cr$ 37.720,80; José Xa- • .
vier de Lima, matricula n9 3.954 - Tendo em vista o despacho de 25
Cr$ 53.635,80: Armando Oehluzzi, de setembro cio 1964 do presidente
matricula n9 3.936 - Cr$ 32.430,90; da República, aprovando os termos da
Exposição de motivos n9 380, do De..
José Lopes Areias, inatricula
n9 7.801 - Cr$ 53.635,80; Manoel partamento Administrativo do Serviço Público, estão sendo anuladas as
Senha, matricula n9 8.617 -Cr$ . 35.757,20; Marlene Mesquita por arlas doe funcionálaos, que foram nomeados, por cesso, para o
Barroso, matricula no 9,193 Cr$ 53.635,80; Paulo da Silva, matri- cargo de Técnico de Previdência e
cula n9 9.987 - Cr$ 35.757,20; Sér- Seguros, nível 17: Portaria n9 83.939,
Olga Marinho Venal, na 9'17, em São •
gio Almeida, 'matricula n9 10.555
Cr$ 34.090,80; Waldir. Corrêa da Sil- Paulo - portaria n9 83.940, Geargette Silva de - Mendonça,
va, matricula n9 10.945 Cr$ 53.635,80; José Ribeiro Leitão n9 186, Alagoas ' - Portaria rulintero
Filho, matricula n9 12.062 83.941,- Elesbão Cardoso, no 29. no
Cr$ 34.090,80; Guaraciaba Azambuja Estado da Guanabara - portaria
Canalha matricula n9 12.676
na 83.942, Maria de Latirdes Saveiro,
Cr$ 53.635,80; Maria Auxiliadora. P. Fernandes, no 1.779. no Estrdo da
N. Lacerda, matricula n9 12.8/9 - Guanabara - Portaria ne 83.943, ma-
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dalena Sag Monteiro de a Barros, dão Énei, W 1.275, em São Paulo - taria n.o 84.031, Célia Gaspar da Silva, de Oliveira Sanson, no 684, em São
tio 719, no Estado da Guanabara - Portaria na 83.988, Jbsé da Veiga no 979, no Estado 'da Guanabara --.. Paulo - Portaria no 84.078 José da
a no 83.944, Walter Soares Jardim? mata , jao 274, . em „Goitis - Portaria W 84.032, Gloconda Maria Silva GOuvela, 229 1.878, no Estado
, U. 780, no Estado da Gua- Portaria no 83.989, Regina Pinta Antônia Pedra, na 1.230, no Estado i do Rio de Janeiro - Portaria núme,
nabara - Portaria no 83.945, Yeda número 903, no Estado da Guana- da Guanabara - Portaria n o 84.933, ro
84.079, Isaura Gamara no 934 em
ededina Fonseca, no 1.202, no Esta., bara - Portaria n9 83.990, Maria Maria Catarina Pasal3ata
a Silva, no São Paulo - Portaria no 84 080 Pedo da Guanabara - Portaria mime- Cardoso e Rezende de Casino s, W 2.152, no Estado da - PorHybernon Azevedo Borba, fl.a
ao 83.946, Annita 'Peixeira da Costa, 2.151, em Brasília - Portaria !alma taria nu. 84.034 Balbin,a Prado Frei- dro
1.176, em pernarabdco - Portaria
129 1.762, 20 Estado da Guanabara ro 83.991, Maria das Dores Andrade re, W 2.055i-em São Paulo - por- no 84.081, Jorge Ribeiro de CarvaPortaria no 83847, Maria de LOW• Canabrava, no 1.334, no Estado da taria no 84.035, amei Barbosa, mame.
no 1.140 na Estado da Guanades Torres, no 85, no Estado da Guanabara --Portaria no 83.992, ML. .ro 523, em São Paulo a- Portaria W lho,
- Portaria no 84.082, Marina
Guanabara, Portaria n.o 83.948, Má rio Tavares da silva, W 564, no Es- 84.036, Yo/anda Evangelista' da 811.. bara
doe Reis Marques, no 887 no Estado
ativa Rodrigues, no 33, no Estado da tado da Guanabara- Portaria nú- veira, na 1.144, no Es do da Guana- da
Guanbara (Proc. 1.127.396..64).
Guanabara a- Portaria no 83.949, mero 83.993, alia Lacotut Penna, bara - portaria n9 84.037, Adelina de
Many Cavalcante Bago.% no 1.322, no no 532, no Estado do Rio de Janeiro Sá Pereira, na 43, no Estado da GuaRELAÇÃO No 68 a- 26-1-65
Estado da Guanabara - Portaria ml- - Portaria no 83.994, Sebastião de nabara - Portaria n b 4.o38, Zuléide
mero 83.950, Eduardo Sauerbronn de Souza Ferreira, no 910, no Estado da Souza de Lima, no 1. 8, no Estado
Nomeogo: ,
Souza, no 1.261, no Estado da Gim., Guanabara - Portaria no 83.995, da Guanabara •- Port3.rla n9 84.039,
Tendo em vista a • autoritação do
"nabara -- Portaria W 83.951, Fran. Joaquim Loureiro da Cruz, no 2.081, Elza Viana de Lemos,I no 1.694, no
elmo Banes Arruda, no 1.662, em são em São Paulo Portaria número Estado da Guanabara
4 - Portaria Presidente da República, conforme
paulo - Portaria no 83.952, Inah 83.998. - Lydia Barbal/to Multa e Al- na 84.040, Clara Mo tetro Teixeira, consta dó processo PR 32.957-84. puno Diário Oficial de 2-1244,
e Brandão, W 573, no Estado da buquerqua no 512 no Estado da nua. nO 2.015, em Minas G4ta
ais - Porta- blicada
esta* sendo nomeados para o cargo de
uanabara Portaria W 83.953, Os- nabare, - Portaria no 83.997, Joanina ria no 84.041, mi
Milton
ril,-m..
nú
car 0011940 Guimarães, no 2.137, em Faria Barra W £.920, no Estado da ra 1.560, no param% -a Portaria no Escriturário, nivel 8, a que se refere o
•São Paulo - Portaria no 83.954, Guanabara - Portaria na 83.998, 84.042, Edgard de T511 2.058, em Edital DSA 1.146-84 do DASP, ent
Gracialio de Oliveira Dantaa, núme- Daniel de Oliveira Marques, flama. São ' Paulo - Portaria iso 84.043, Ne. Eilio Paulo, os seguintes candidatos
ro 964, em Brasília - Portaria no ro 572, em $ão Paula - Portaria velina Mancho Cohena 11.9 2.189, no habilitados em concurso público: An83.954 Elza de Outro Bounsaux, DO 83.999, amoldo Henrique Formei, astado do Pará -a por ria no 84.044, tónio Augusto de Castro Pacheco, Do▪ 1.407, no Estado da Guanabara na 1,094. no Rio Grande do Sul
Ataliba Gaivão de Toledo nO 567, era rance Verisalmo doa Santos, Joaquim
- Portaria no 83.958, Adelmar Mu- Portaria no 84.000, Maria. Verónica São Paulo - Portaria o 84.045, Pereira de Ar mila Zoais Menezes Pep
nia Telles, no 1.382, no Dalgo da Vilas 130ea ~vão LoPes, no Lia. Yvonne Arsxlio da Reicha Leão, no gundes, Maria José Pereira, Nadim
Guanabara - portaria no 83.957; Ma. no Estado da Guanabara - porta- 887. no ,Estado da Guanabara -... Antônio Amad, Nivaldo Geraldo Gol.
ria J080 Peixoto Barreto, no 110, no ria n9 -84.001, Diva vidal, no 1.592, Portaria 119 84.046, Maria Marcou- fetto. Paulo Faustino Alves e Sueli
da Guanabara • Prataria
Estado da Guanabara - Portaria das Carvalho, n.o 1.805, no Estado da liansen (Proc. 1.131.215-64).
Ante Alias Lopes Boreitto, numero no
no 84.002, Lloyd audson Soren, núme- Guanabara - Portaria la 84.047, Em face da autorlatielo do Preal1.184, em Brasil!' - Portaria Ume. ro 1.573, no Estado da Guanabara Marina da Costa Coelho, na 1.521, 442R 'dente da República, conforma consta
83.954. Oldemar Densétrio San-. - Portariaano 84.003, Matbilde Ceai São Paulo - Portaria n o 84.048, do Processo PR 32.96744, publicada.
toa, n9 707, no Estado da Bahia - de Campos Gaivão, ia 2.056, em São Flor-aluais de ("astro Marques, no 416, no
Oficial de 9-12-64, esti een.
Portaria no 83.980, Maria José Ma- Paulo - Portaria no 84.004 Elza Bar- no Estado da Guanabara - Portaria do Didrio
nomeado para o cargo de Fiscal
deira Canabrava, W 34, no Estado roso Leitão de Carvalho, no 1.484. no W 84.049, catarina agefiaglia, no 424.- de Previdancia,
ruirei 17, a que se rafe.
da Guanabara - Portaria no 83.961, Estado da Guanabara - Portaria no Rio Grande do faui - Portaria
a Portaria 'no 201-83, do DASP,
Myrthilla de Biqueira Chagas, núme- na 84.005, Hélio de °lixeira Lanuda, no 84.050, Aménis - Mra Vingais, te
habilitado em concurso
ro 954, no Estado da Guanabara - no 2.084, em São Paulo - Portaria na 1.992 no- Rio Grande do Sul - candidato,
blico, Dimas Manaria Angelo, 119
Portaria no 83.962, allkéia de Lemos no 84.008, Manoel Salgado Guiana.. Portaria 'no 8,4.051,,--Mar
iElvira
Cordo Pa,raraá, em vaga
Alencastro de Araújo, no 1.483 no rles, n9 1.766, no Estado da GUana.. rês de Araújo, no 1.350; no giatado 12.224, no-Estado
pelo Decreto no 51.477, de 29
Estado da Guanabara • - perlaria beta - Portaria no 84.007, Antônio da Guanabara - Portata no 84.052, criada
de maio de 1962 (Mamo. 02.00-141-84).
no 83.983, We.terloo Dana) Lauro de Carlos Martins Piquet Mendes, no Jedio Américo do Lag Zamith, no
da autorização do PresidenBerma, no 1.681, no Estado da Caia. 1.855, no Estado da Guanabara - 14.098, no Estado do Rio de Janeiro te Em-face
República. exarada na Exposição
nabara - Portaria no 83.984, Mário Portaria no 84.008 Calina de Olivei- - Portaria no 84.053, • Jorge • Cala deda
Motivos no 454. publicada no Diário
da Silva 'Pelica, aao 2. 13k, em São ra Santos, W 1.508, no Estado da Manaur Bumlai, no 1.221, no Estado oficiai
11-12-84, estão sendo noPaUla - Portaria no Dama, Isaura Guanabara - Portaria W 84.009, da Guanabara - Portaria, no 84.054, meados de
o cargo de Estatistico,
da Silveira, 9 1.005, no Estado do Mercedes de araria Marcial. n9 773, Arnaldo. Ploret Lôbo. n°12,140. em S. nivel 17.para
a que se refere n Edital DSA
Rio de Janeiro - Portaria número no Estado da Guanabara - Portaria Paulo - Portaria 119 84.05L Maria 963-64, do DASP, os candidatos,
83.964, Aurélio Moreira Júnior, 12? 84.010, Herminia Conceição de Aparecida de Almeida Penteado, no Macios em concurso público em habi.
vaga
número 1.581, no Estado da Guana. Britai no 54, no Estado da Guanabara 2.081, em São Faulo - Portaria nú- criada peto Decreto no 51.477, de
bara - Portaria ne 83,967, cano Hu- - Portada ne 84.011, azarara Fon- mero 84.050 -, Heloysa Ottani Hor- 29-5-62, nos locais Indicados:
go de Campos cautiero, na 513, em
Cotia, W 966, nó Estado da Que- ta no 1.180 no Estado do Guanabara
minas Gerais - Portaria no 83.968. tes
nabara
Portaria no 84.012.. Silvia - portaria no 84.057 Doara de Andra.
G ua naaara:
Dinah de Azevedo Coelho, na 1.663, Amélia Carneiro da • Cunha, número de Felipe no 2.053 em São Paulo no Estado da Guanabara - portaria 2.218, em Santa catarina - Porta., Portaria no 84.058 lomiro AlvaLatia Sampaio Cavalcanti, no 6.059
no 83.969, Leonor marques no 558, em
no 84.013, Manoel Conde Sana. renga no 1.385 em são aula - Por- - Maria da Saúde Chacon de AlbuSã.* Paulo - Portaria no 83.970, Am- ria
no 1.270, no Estado do Rio de taria no 84.059 Samuel 1,loaqu1m Go- querque, no 9.703 - Indaiacy Gomes
paro Yokuula Sabatini, no 1.693, no ganis,
- portaria no 84.014. Dora mes da silva n9 1.145 ao Estado da Teixeira, no 8.146 - Nilza de Paria,
Estado da Guanabara - Portaria" Janeiro
Moysés Barbosa, no 10.378
Edna Nelli pinto, no 2.148, no Es- Guanabara - Portaria no 84.060 Ri.. no 9.458
aio 83.971, Mas sant, Anta, no 889; tado
Marly Therezinha Coelho Viana,
da Chianabara - Portaria na valdo Serrano de Andr;de no 2.012.
no Estado da Guanabara - Portaria 84,015, Edgard Alexandre Pereira, .119 na Paraíba - Portaria no 81.061, ra 13.565 - Diva Rocha Thedim Cosn9 83.972, Dulce Augusta Siqueira. 420, no Estado do Rio de Janeiro - Milton carias Gomes, n os, no Es- ta, n 9 3.271 - Lyria Itibecco Pen.
no 1.276, em São Paulo - Portaria Portaria no 84.016, Araérico Fernan- tado do Rio de Janeira - Portaria tagna, no 7.925 - Rogério da Silva
na 83.973, Dulce Sampaio Paria, da Coelho, W 1.602, no Estado da no 84.062, calda Geyer de Abreu no Pôrto - Oscar Arlindo Carvalho do
n9 1.915. em São Paulo - portaria Guanabara - Portaria na 84.017, 1.991, no Estad0 da Oluanabara - Oliveira . - Máxima Martins a- Sônia.
na 83.974, Ana Mahibe Parais, n9 Nair
Bérgamo da Silva, no .729. no Portaria no 84.083, José Sarmento. Maria pernandes - Nua° Meto
686, em São Paulo - Portaria núme- Estado
da Guanabara - Portaria
no 1.489 no Estiado . da Gua- Montara -de Barros. (Proc. 1.132.249ro 83.975, Maria da Glória Soares da n9 84.018, Ruben.s Geraldo pamplona Osório,'
nabara - Portara no ¡84.084. Nide 64) .
Silva, no 589, no Estado da Gaana. Machado, n9 1.418, no Estado da Silva Siqtreira, ri' 884, dm São Paulo
de
Janeiro:
Rio
,
bata - Portaria no 83.970, Abelardo Guanabara - portaria ' n9 84.019, - Pórtaria, n9 94,,065 4.,-ea,
&ama
.
Saga° aontirientino Cwar. no 433, no Otto de Alencar Silva da annseca, ra Jatabyana 1.082, no Estado do Rio Neuza Henrique de Souza, ra 8.873
Estado da Guanabara - portaria na 1.824. no Estado da Guanabara - •Grande do Sul - portaria no 84.068, - Márcia de Albuquerque Mediria, no
no 83.977, _Bandeai° de Almeida Ra. Portaria
no 84.020, Augusto .- /Natio Yolanda da 'Souza Ma lho, no 942, 8.002 - Aloysio -Santos - Nair de
p080, n9 468. em Bão Paulo - Porta- de Vasconcelos, n9 880, no Estado da, no 'Estada da Guanabar -.a portaria Alencar Barreira e Sal gado no 1.879
ria. no 83.978, Procbpio Cortes Cal- Guanabara - Portaria no 94,021, Eu- W 84.087, Antônio cW
' Catalin -' José Maria Soares Carpi - Leda,
bel, no 1.751. em- Mima Gerais - bem MlrflhI, no 850, no ,Estado da c.anti de Albuquerque, nidlo
402. no Es. Monteiro de Souza, no 5.680 - aupira
Portaria no 83.979, 11411ton Moreira
- Portaria 84.022 Olga indo do Rio da Jan ---• Portaaia Santos Meadesan, 5.018 -- Vanderle7
Malta no 909, no Estado da Guana- Guanabara
nonato,
na
1.452,
no Estado doortió, no 84.968 Lindalva Ne es, ; no 1.4543, Valmdr Lavar Rafael Angelo Fon- •
bara - 'Portaria no .83.980, Maria da de Janeiro - Portari•'na 84.023, Be,. na .Estado da Guanaba • -a ,Portaria noa de Caraalho Oliveira (Proc. ....
Conceição Nascimento Maciel na 30. nedito Alberto de Lima,-n o 1.287, no na 84.009, Tara Dutra 1 Vidente, na 1.132.2444a.
aria Estado da Guanabara Portaria 1.769,. nó Estado da uanabara no Estado da Guanabara - Foat
• Dio•Cirande do aja:
na 83.981, Elsa Pinheiro Lima, no n.o 84.024, Lúcia Beatriz da Silvá Mi- Portaria no 84.070,. Pailo Lacerda,
•
150, em São Paulo - Portaria no rarsida,„W 1.225, no Estado da GIM., no 501, no Estado da quanabara Walter a Raimundo Mama aa José
83.982, Nelson de Oliveira Dornin. nabara 'portaria no 84.025. Mut- Portaria no 84.071, Dive, da EalvaPi, António Schbentag (Proa. 1.182.249enes, n9 1.955. no Estado da Guano.- lia 'Pelica de Menezes, no. 929, em gueircia, ra 1.930 no Es do da 'aba- 64).
bata - Portaria no 83.983. Helena
Paulo - Portaria no 84.028 Lu1. tatara -- Portaria no 84,072, Jacyra
'Paraná:Simone Ferrari, na 472, em Santa Ca- eno
za
Vitia,
no 602, no Estado da (lua. Monteiro Gonclan, sno 1369, no Estado
-tariria Portaria no no 83.984, Ma- nabara - portaria
Nawton Nogueira (Proc. 1.132.249.
da
Guanabara
Portaria
no.94.073,
no
84,027,
Thon2az
rina da Costa Michel ra 1.933. no
t r a , no 1.928; 64).
no 914. no Ria arando do Célia • do iCarirro Nogue
Rio Grande do Sul - Portaria mime- Mautone.
- Portaria no 84.022. José Ré. no Egtado da Guanabar - portaria
•Pernambuco:
ro 88.985, Hélio Alfredo de Andrade, Sul
mulo Pifanó, no 972, na Estado da no 84.074, Margarida outJaho Vino 1.124, no ratado da Guanabara Gualudiara
Jorge Ney de Figueiredo Lopes.
12 9 84.029, 'eira, n9 9.003 em São Pali t o - porPortaria,
- Portaria no 83.988.. Maria da ola- Waltemir Sampaio Pires, na 1.697, taria 84.M, Indiano Pino Ferreira -.- Cristovam Ricardo Cavalcanti Buaa.
ria Mac Dançai Leite, no 759. no Es. no Estado da Guan•abara Portaria Portaria no 84.076 03414r Besicow, qUe - António Francisco da Silva -tado da Guanabara - Portaria mi- no 54.030. nerta Marting Baixes no no 1.988a no EstadO do . Rio Grande Inácio Wagner Pereira das Santos
mara 83.987, pircétt Itodrigeta Jor- ma no Est. da Guanabara - Por- do sul -- portaria no .077. Maria (Proc. 1.132.249-84).
•
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Zeoneração:
Imas Mariano Angçlo, n9 12.224,
cecupante do cargo de Escriturário,
nivel 8, no Estado de Alagoas (Mamo.
Leila Sampaio Ca_
02-00-141-64)
' valcanti, n9 6.059, ocupante do cargo
de Escriturário, nível 10, no Estado do
Rio de Janeiro - Maria da Saúde
Chacon de Albuoperque n 9 9.703,
ocupante do cargo de Escriturário,
nível 10, no Estado da Guanabara 'Indalacy Gomes Teixeira, n 9 0.146,
ocunante do cargo de Escriturário, nível 10, no Estado do Rio de Janeiro iLza da Paria, n9 9.458, ocupante do
3a/go da Escriturário, nível 10, no
:Estado da Guanabara - Moysés BarIgtsa n9 10.378, ocupante do cargo de
2scr1iurário, nível 8, no Estado- da
Guanabara - Marly Therezinha Coelho Viana, n 9 13.565, ocupante do carg o de Ercriturário, nível 8. no Estado
da Guanabara - Di:va Rocha The&lira Costa, n 9 3.271. ocu p ante , do
oarp,o d3 Oficial de Administração,
nfvel 14, no Estado da Guanabara Lygia Ribecco Pentagna, n 9. 7.925,
ocupan t e do cargo de Escriturária.
nível 10, no Estado da Guanabara
(Proc. 1.132.249-641 - Neuza Henrique de Souza, n 9 6.873, ocu p ante do
cargo de Escriturária, nível 10, no
Zstado do Rio de Janeiro - Márcia
de Albuquerque Medina, n 9 8.002,
ocupante do cargo de Oficial de Administração, nível 12. no Estado do
- Rio de Janeiro - Nair de Alencar
:Sarreira e Salgado, n 9 5.679, ocupante
do cargo de Oficial de Administraç9O,
nível 14, no Estado do Rio de Janeiro
Lêtia Monteiro de Souza, n 9 5.680
ocupante do cargo de Ofic : al de Ad.
minislração, nível 12, no Estado do

Rio de Janeiro - Jupira Santos
Mendes, n9 5.018. ocupante do cargo
de Oficial de Administração. nível
14, no Estado do Rio de Janeiro (Proc.
1.132.249-64).
RELAÇAO D.P. N o 5-65
Apostilas:
De acôrde> com as .apostilas feitas
nas Portarias relacionadas a seguir,
em face do que dispõe a Lei número
1.741-52, com a regulamentação dada pelo 'Decreto n9 990-62, fica assegurada aos funcionários a que se referem as mesmas Portarias a percepção do vencimento correspondente às
funções gratificadas e aos cargos em
comissão mencionados, a contar das
datas indicadas, ficando, outrossim, os
referidos funcionários, agregados ao
Quadro de Pessoal do Instituto, nos
cargos apontados, considerando-se vagos, para efeito de provimento, os
corresporMentes cargos efetivos: PT19.517-49, Claudionor do Amaral, 119
2.547, Encarregado de Turno, símbolo
7-F, a contar de 7-1-64, Chefe de Seção, símbolo 5-F, a contar de 13-1-64
- Agregado na qualidade de Técnico
de Mecanização, nivel 16-B; PT- ....
5.032-42, Dalila da Silva Cravo, número 2.246, Chefe de Seção, símbolo
9-F, a contar de 5-5-64 - Agregada
na qualidade de Escriturário, nível 10;
PT-84.418-64„ Hélio Fonseca. número
2.199, Chefe de Seção, símbolo FG-4,
a contar de 1-6-60 e símbolo 3-F a
contar de 1-'7-60 - Agregado na qualidade de Fiscal de Presidência, nível
13; PT-39.759-55 - José Napoleão
Lopes de Oliveira, n 9 4.280, Chefe de
Seção, símbolo PG-4, a contar de ...
1-11-59 e símbolo 10-F, a contar de
1-7-60 - Agregado na qualidade de

1 -
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Oficial de Administração, nível 12;
PT-48.732-59 - Lucy Avelãs Borges,
nv 5.191, Assessika de Serviço, simbolo 4-F, a contar de 9-9-64 - Agregada na qualidade de Oficial de Administração, nível 12-A; PT-19.327-49
- Maria de Lourdes Albuquerque Maranhão do Passo, n 9 4.864, Informante-Habilitador, símbolo 12-F, a contar de 10-8-61 - Agregada na qualidade de Escriturária, .nível 10; ....
PT-6.502-43 - Maria Santos, nfunero 2.712, Chefe de Pôsto de Benefícios, símbolo 3-F, a contar de 10-10-62
- Agregada na qualidade de Escriturária, nível 10; PT-14.885-47 Nelson de Oliveira Domingues, número 1.955, Chefe de Seção, símbolo ...
FG-4, a contar de 1-2-59, símbolo 5-F,
a contar de 1-7-60, Assistente de Divisão, símbolo 2-F, a contar de ....
29-8-61 e Assistente Técnico, slmbo
lo 5-C, a contar de 13-11-63 - Agregado .na qualidade de Oficial de Administração, nível 16; PT-72.247-62 Oritaco Ernesto Guimarães Silva, W

14.747, Chefe de Seção, símbolo PG-4,
a contar de 23-11-58, símbolo 54 1, Ia
contar de 1-7-60 e Inspetor de órgãos Locais, símbolo 6-C, a contar de
11-4-62 - Agregado na qualidade de
Fiscal de Previdência, nível 17.
( 0 ) Relação DAG-61
Em face da autorização do Presidente da República exarada na &aposição de Motivos n9 455, publicada
no Diário Oficial de 11-12-64, tendo
em vista a Portaria 201-63, do DAM),
os candidatos abaixo, habilitados em
concurso público, estão sendo nomeados, em vaga criada pelo Decreto ia,'
51.477, de 29-5-62, para o cargo de
Fiscal de Previdência, nível 17, no Estado de São Paulo; Leonor Grudo
Garcia, 7.360, e Sidney Titton, 11.875.
( 0 ) Republica-se por ter saldo com
Incorreção no D.O. de 21-1-65, página 337.

Mill\HSTÉREO DA INDR3s-rmA
E. DO COMÉCRO
Comum, da safra 1984-1963, despachados com . a cláusula "Para venda
ao IBC", conforme previsto no arligo 49 da Resolução n9 304, de 28
RESOLUÇÃO NO 325
de junho de 1984, sejam tamh0na
A Diretoria do Instituto Brasileiro encaminhados para o Armazém dc
1110 em Cachoeiro do Itapemirim.
do Café, resolve;
Rio de Janeiro, 21 de janeiro (12
Art. 1 ? Admitir que os cafés do 1985. - Luiz Gonzaga Riurat, PreEstado do Espirito Santo, da Quota sidente, em exercício.
INSTITUTO BRASILEIRO
DO CAFÉ

LET 5 DE RUI

O S CO

.44444C1

Velr.fsrts

VIII

XIII
XIV
XVIII
XVIII
XVIII
XIX
XIX
XX
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVI
XXVI
XXVII

Assunto

Tomo

Diversos Trabalhos .....
Reforma do Ensino Primário .....
Trabalhos Diversos e•0000. 000000.

0000000000

100,00
10,00
100,00
120.00
50,00
65,00
80,00
1120,00
120,00
250.00
200,00

Trabalhos Jurídicos
000000
Discursos Variam:marco
Discursos Parlamentares 00 000000
Trabalhos yurtcficsa 0000000000(70 o
A Imprensa • eo e• o 00°000000000 .
Discursos .Pariamentares

220,00
120,00
1100,00
210,00
220,00
90,00

Chleat00

Militar .. .............

Relatório do M da.........
.
Relatório do M. da Fazenda ......
Relatório do M. o
d Fazenda
Trab. juriclicos - Est. de Sitie
Trab. juridicoa - Est. dcSit/e
Trabalhos juridicoa
Impostos Unterestada :ala

1965

Voluaca

Á:Last:togo

XXVIII

Usem= Parlamentarecs 0000000o

XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXII
XXXI

éplico

DiaCMCCO gvasi;oráentareo

Disctsrros Parlamentares 000000000
Discurses Parlamentares 000 000000
Trabalhos Vurldicos
Ufanes Ceara Rio G. do Norte .
Lealteo Cearti - Rio G. do Norte,
Discursos Parlamentares 00000 0000

Campanha Presidendall
Campanha Presidencial

II

nc.,2311c)w..2o pedidos pelo Serviço ele Reembâls ostal

f;=e99 d

Datacr21

noz
120.00

120,00
1130,00
120,00
1100.00
120,00
120.08

120,09
120.00

Discursos Parlamentares 000000000 • 150.03
Discursos Parlamentare g O 000 000000 250,00
bcEr3 D'usfi'd,m 0000.0000000130
MCS
Trabalhos juridicoa
400,00
Trabalhos Vuriclicoa o o 9000003:1-0000o 100,00

XXXIV
MV.
XXXIX
MC,
XLVI -XLVII

Em Brasília
'o Sedo do D.I.N.

0000090 o0o o0o ocT0000.0.0000'e
o
O oo0.00000WO:0000b

Réplica.02_ "

XXXIII
XXXIII

A VENDAt
No Guanabara
044o 6 Vendas: A. Rodrigues Alves.
Aoncia h Ministêrto da Fazenda

Powo

00000000
00400004

120,010
120.03
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•
DF,PARTALIENTO NACI011AL
OBRAS DE.GAMEAMENTO
ATA 119 206-6e c
Ata da Reunião da C.C.S.O. para
recebimento o abertura dos envelopes números 1 e 2, da concorrência
pública para fornecimento de tubos
de cimente amianto, classe 15, e
peças especiais com juntas elásticas respectivas, clestinttclas aos serviços de abastecimento d'água das
seguintes cidades: Lima Duarte,
São João Evangelista e lapu, no
Estado de Minas Gerais, 99 Distrito
Federal de Obras de Saneamento,
de acôrdo com o Edital de Concorrência número 217-64, publicado no
Diário Oficial de 12 de outubro de
1964, págs. n98 2.494 e 2.495 (Seção I — Parte II).
A8 dezesseis horas do dia vinte sete
do outubro de mli novecentos e seta
centa e quatro, na sede dêste Departamento, reuniu-se a Comissão composta pelo Engenheiro Octavio Dias
Moreira, Presidente da Comissão de
Concorrências de Serviços o Obras,
p elo Procurador Aprton Manoel
D'Avila, pelos Engenheiros membros
da Comissão Léa Marina Fajardo Ba&loiro de Jácome e Kalife Chuelre, e
pelo Administrador Humberto Lopes
da Silva, servindo de secretário.
Declarada aberta a sessão o Presidenta esclareceu, que a Comissão Iria
receber ()e envelopas nos 1 e 2, referentes ao Edital n9 217-64, tendo eom.
parecido e entregue os envelope& as
representantes dao armas Eternit do
Brun Cimento Amianto S.A. —
*ornit., e Sociedade Anônima Tubos
~int — Brasil%
Iniciou-se, imediatamente, a abertura dos envelopes n9 1 das fumas
acima citada, para verificação da documentação; e os envelopes W 2, foram rubricados pelos membros da Coreleg a°, ficando sob a guarda da mesma para posterior abertura de acôrdo
com o Edital.
Fan seguida, o Presidante informou
aos presentes que a abertura dos envelopes n9 2, seria %eito, as dezesseis
atoras do dia vinte e oito de acôrdo
com o Edital, motivo pelo qual declarava suspensa a sessão.
Na hora fixada pelo Edital, o Pra°latente mandou abrir os envelopes
na 2 das firmas acima citadas, mijas
propostas, em resumo, foram as seguintes:
Elmait do Brasil Cimento Arnia,tto
S.A. — Sternit
Preços Globais:
1.1. Pura os materiais &sanados
a cidade de Lima Duarte, conforme
ceeecificado — Deixamos de cotar por
no podermos atender o preço teo.
1.2. Para os materiais destiaar os
a cidade de São João Evangelista,
conforme especificado — Deixamos de
cotar por não podermoe atender o
preço teto.
1.3. Para os materiais s estinados
a cidade de. Napu, conforme especificado Cra, 3.903.745,00 (três milhões,
novecentos e três mil setecentos e
quaren t a e cinco cruzeiros).
Prazos
2.1. Prejudicado.
2.2. Prejudicado.
2.3. 60 (sesesnta) dias core:dese a
partir da data da publicação no
rio Oficial da União, do Termo de
Contrato

DIÁRIO OFICIAL (Seção I — Parte II)

E !TAIS E VIS
ScaSe.a43 ilithnimis Tubos Braei2 —
BrasiE,¢
Preço Globais:
1.1. Para os materiais destinados
à, cidade de Lima Duarte, conforme
especificado — Cr$ 19.413.220,00 (dezenove milhões, quatrocentos e treze
mil e duzentos e vinte cruzeiros),
1.3. Para os materiais destinados
cidade de Iapu, conforme especificado — Cr$ 3.455.772,00 (três milhões,
quatrocentos e cinqüenta e cinco mil
setecentos e setenta e dois cruzeiros).
Prazos: 30-40 (trinta a 'quarenta)
dias.
Local de entrega: Os materiais serão entregues nas localidades a que
se destinarem, ao Sr. Chefe do r9
DFOS, ou ao representante por êle
designado.
Pagamento: Na apresentação da fatura referente a cada lote de material entregue, liquido sem descontos.
Opção: Cotação válida por 30 (trinta) dias.
Inzpasto de Consumo: O Lnpôsta
de Consumo já está computado nos
preços oferecidos e foi calculado de
acôrdo com a Lei vigente.
Reajustamento: Nossos preços serão
firmes pelo prazo de 60 (sessenta)
dias para a entrega da totalidade dos
materiais.
Multa: Estamos de acôrdo com a
multa de 0,1% (m/décimo por cento)
e 1% (Hum por cento) sôbre o valor
do contrato, a juizo do Sr. Diretor
Geral do D.N.O.S., por dia que exceder do prazo contratual, salvo motivo de força Maior devidamente reconhecido pelo Depari..amento conforme
estabelece o Edital.
Garantia: Os tubos que oferecemos
são fabricados exclusivamente com cimento Portland e amianto em fibras
e serão fornecidos com nossa garantia de fabricação.
Assistência técnica: Para orientação
dos serviços de assentamento do nosso
material acima discriminado a cargo de V. Sas, poremos, gratuitamente, um técnico à sua disposição pelo
tempo necessário ao adestramento de
seus operários.
Observações:
a) Nos sujeitamos ao exame do re.
cebimento do material nos têtenos das
Especificações Brr achas, a ser promovida por um artífice designado por
V. Sas.
b) Qualquer atraso nos pagamentos redundará na prorrogação elo prazo de entrega do saldo a entregar.
c) Declaramos que aceitamos todas as condiçes estabelecidas no Edital inclusive como parte integrante
do contrato referente aos materiais
que tivermos de fornecer.
Nada mais ocorrendo, o Presidente
encerrou a sessão às desessete horas,
autorizando-me comer secretário a lavrar a presenfe Ata, çue vai por mim
assinada e pelos demais membros da
Comissão.
Rio de Janeiro, vinte e oito de outubro de mil novecentos r sessenta e
quatro. — Humberto Lopes Potyguara
da Silva (Secretário) — Oetavio Dias
Moreira — (Presidente da Comissão
de Concorrências de Serviços e Obras)
Ayrton Man oel D'Avila (Procurador
membro da Comissão) — Léa Marina Fajardo Balieiro de Jácome (En.
genheiro membro da Cornissilo) —
Kalije Chucke (Eneenheiro merrem o
da Comissão).
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milheas, novecentos e noventa a ueia
mil o quinhentoa areaciroa)
Prazo para ezecução: 360 (troetiatM
o sessenta) dias,
•ATA di9 207-64
Construtora afanas-Sul Ltda.- oc,
AU! (ki reunido da C.C.5.0.„ para
Preço
total dos serviços:. Cr$ e.
reeobtadonto c abertura dos envelopes ?Os 1 e 2, da concorrência, pú- 173.887.500,00 (cento e setenta o teg
blica para code-tração do vertedouro milhões, oitocentos e oitenta e Cet0
de emergência e obras complemen- mil e quinhentos cruzeiros). •
Prazo para execução: 360 (trezentot
tares na Barragem da Pampulha, no
Município de Belo Horizonte, EStado e sessenta) dias corridos.
de Minas Gerais, 99 Distrito, de Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A.
Preço total dos serviços: Cre
ac6rdo com o Edital da concorrência número 281-64, publicado no 216.470.000,00 (duzentos e dezesesia
Diário Oficial de 2 de dezembro de milhões, quatrocentos e setenta mil
1964, . páginas nvs 2.863 e 2.864 (Se- cruzeiros).
Prazo para execução: 360 (trezentos
ção I — Parte II).
e sessenta) dias corridos.
As quinze horas do dia vinte e dois
Nada mais ocorrendo, o Presidente
•de dezembro de mil novecentos e au- encerrou a sessão às quatorze horas
senta e quatro, na sede dêste Depar- e quarenta minutos, autorizando-mo
tamento, reuniu-se a Comissão com- como secretário a lavrar a presente
posta pelo Engenheao Pctavio Dias Ata, çue vai por mim assinada e pea
,
Moreira, Presidente da Comissão de los demais membros da Comissão.
Concorrências de Serviços e Obras,
Rio de Janeiro, vinte e três de do-pelo Procurador membro da Comissão, zetnbro de mil novecentos e sessenta
pelos Engenheiros membros da Co- e quatro. — Humberto Lopes Potgmissão e. Marina Fee:rda Baeciro aliara da Silva (Secretário). — Data..
de Jácome e Clovis Mettre e pelo Ad- Jacome, Engenheiro membro da Coministrador Humberto Lopes Potyfrua- missão de Concorrências de Serviços o
ra da Silva, servindo de secretário. Obras). Ayrton Manoel eleAtrila
Declarada aberta a sessão. o Presi- (Procurador membro da Comissão).
Baliciro de
dente esclareceu que a Comiseão iria — Léa Marina Fajardo
da Coreceber os envelopes n es 1 e 2, refe- arome AEngenheiro membro
rentes ao Edital n9 281-64, tendo com- rraSeà• W — Clóvis Mettre (Engenheiro
parecido e entregue os envelopes os membro da Comissão) .
:. epresententes das d
aedo_
ras Tapajós Ltda; Construi= AdheEDITAL N 9 328 64
mar Rodrigues S.A.: Construtora Minas-Sul Lida; Mascarenbas BarbosaEdital de Concorrência Publica para
Roscoe S.A. Engenharia e Coméreio. execução dos serviços de Dragagem
Iniciou-se, Imediatamente, a abertu- de Canela do 59 Distrito Federal do
ra dos envelopes n9 1 das firmas aci- Obras de Saneamento, Eetado
ma citadas para verificação da do- Sergipe.
cumentação; os envelopes n9 2 foram
Autorizado pelo Senhor Direto'rubricadc pelos memb. da Corais_ Geral dêsfe Departamento, Int púsão, ficando sob a guarda da mesma blica e dou ciência aos interessados,
para posterior abertura de acôrdo com que fica aberta, nesta data, a concoro Edital.
rência pública, para os serviços aciEm seguida, o Prrodcn`e ;nforninu ma mencionados, de 'acôrdo com as
aos presentes que a abertura dos en- seguint es condições:
velopes n9 2 seria feita as quatorze
1 — Da Itucrição
horas do dia vinte e três, de eacôrdo
com o Edital, motivo pelo qual declaie cond:aao: Para inscrever-53 na
rava suspensa a sessão.
concorrência devem as firmas intecomparecer, (por Setas reEdital. o Pre- ressadas
Na hora fixada p.
presentantes legalmente habilitados)
sidente abriu a sessão, e secretário re- à
sede do D.N.O.S , no dia e hora
ear
c,
latou a '
quando
exames c: documefflacões apresen- Indicados na 2a Condição,
tadas, declarando que a Comissão dei- farão entrega à Comissão de Concorde Serviços e Obras, de ora
xava de proceder a aberra dos en- rências
em diante chamada C.C.S.O., já reuvelopes n9 2 das firmna Construtora nida,
dos envelopes também Indica.Geminiano Góes 'Ltda. e .ndústrios
na Mesma condição, acompanha .Reunidas Paulo Simon ' A . deviae dos
às irregularidades apresentaeles Ilf1s dos de um requerimento de inscriçao
documentações das mesmas abaixo para a presente concorrência.
apresentadas:
11 — Da apresentação de documentos
e propostas
a) Capacidade Técnica, .na parte
referente a concreto (item "f" da 3a
r Condição: Ne dia 15 de março
condição). Edital n 9 281-64.
de 1965, às 15 horas, as firmes pretendentes. à adjudicação do objeto .do
b) Apresentou .a certidão do
1APETC não atualizada (item "h" da presente Edital de concorrência, deverão apresentar à C.C.S.0
3e Condição), .Editai n9 281-64.
D.N .0. S. , à Avenida . Presidente Var' A firma Indústrias Reunidas Paulo gas n 9 62 — 89 andar — dois enveSimoni S.A. apresentou:
lopes fechados, com os seguinte., soa) Capacidade Técnica do Enge. brescritos:
nheiro e,não da firma, conforme esN 9 1 9 — -Envelope n9 1 — Ao Depecifica. O Edital n 9 281-64 (itera partamento Nacional 'de Obras de
"f" 3° Condição).
Saneamento — Documentos da firma
Em seguida, o Presidente ordenou para inscrição na concorrência púa abertura dos envelopes n 9 2 das file blica, resativa ao Edital n 9 328 eae
N9 29 — "Envelope n9 2 — Ao Dea
mas inscritas, cujas propostas em re.
partamento Naraonal de Obres do
sumo foram as ,seguintes:
Saneamento — Proposta da firma
Construtora Tapajós Lida,
para execução dos serviços de que
trata a concorrência pública,
Preço total dos serviços: Cr$ ..
168.346.460,00 (cento e sessenta e oito tiva • ao Edital n 328-64
39 Condição: São 03 seauintos
milhões trezentos e quarenta e sela
mil quatrocentos e sessenta cruzeiros) documentos a serem apresentadma
no envelope fechado n9 1:
Prazo para execução: 360 (trezentoS
a) Recibo da Caixa Econômica 0Q
e sessenta) dias.
do Tesouro Nacional, 'comprovando
Construtora Adhemar Rodrigues
o depósito da caução de Cr$ 500,0e0.
(quinhentos mil cruzeiros), em moePreço total dos serviços: Cr$
169.991,50 (cento c sessenta e nove da corrente ou titulas da divida pá•
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blica federal, na qual esteja declarado que• a caução "se destina à,
apresentação de proposta para execução dos serviços", objetivada na
concorrência pública do Edital númeao 328-64, sendo beneficiário o Departamento Nacional de Obras de
Saneamento;
b) Certiclaes de quitação com to
dos es Impactos devidos, federais, estaduais ou municap.als, inclusive certidão neeailva de quitação com o
impôsto seare a renda a qual deverá
ser datada do ano em mace
c) Cereal:cedo a que .se refere e
Artigo 1 9 do aiereto n 9 5e,e23, de d
de abril de 1931;
d) Certidão relativa ao cumprimento da Consolideção das Leis do
Trabalho (Lei dos 2/3);
c) Certidão de registre da firma
e do (s) responsável (veia) técnica
(s) no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CR.EA);
1) Documentos e,omprobatórios
capacidade técnica e financeira da
firma, sendo necessário para participação na concorrência, que o concorrente exiba certidão passada por
argão federal estadual ou municipal
de capital de Estado, inclusive de sociedades de economia mista provando ter executado serviços de terraplenagem com volume mínimo de
900.000 m3 (trezentos mil metros cúbicos) ou então, serviços de dragagem,
com drag-line com um volume mínimo de 100.000 m3 (cem mil metros
cúbicos).
g) Contrato social atualizado e
registrado no Departamento Nacional de Indústria e Comércio devendo o capital da firma3 nesta data,
Gel igual ou superior a Cr$ 10.000.000
(dez milhões de cruzeiros).
h) Certidão a que se refere o Decreto-lei n9 2.765, de 9 de novembro
de 1940 (quitação de empregadores
para com as instituições de seguro
social);
1) Apólices de seguro de Acalente
do Trabalro;
1) Quitação com o Impesto Sindical da firma e do seu responsaavel
técnico;
I) Certificado de reservista e titulo eleitoral do reepensáável pela
firma ou atestado de perimiria-neta
no pais, quando se trata-r de esa ang eiro.
III — -Do eeaeze los deemen.`os d
¡alçamento das propostas
C072d!cão: A 0.0.5. 0. reeebera
os envelopes dos intesessados e abrirá o envelope n9 1, facultando aos
presentes o dcame da documentação
apresentada. O envelepe n9 2, .levidemente fechado será rc'oricado pelos pre g ertcs e membres da C.0 S.O.
5? Cend:pao: eTo dia 13 de março
de 19C5, às 14 horas, reunir-se-á, novamente a C.C.S.O. com e eresen
ça dos reereeentantes legalmente habilitados dee firmas que concorreram,
para declerar às que estão cem a
eccarnentacro em ordem e imedia1 mente autorizar a inscrição dae
mesmas no livro próprio e restituir
o envelcpe n9 2 . das que não estiverem em condições e, portanto, não
passara see inscritas
6? Condição: Considerados os inscritos, posará então a 0.0.E3 O à
abertura dos envelopes n9 2 dos mesmos, devendo as propostas nêles contidas serem apresentados em quatro
vias, sem emendas, rasuras, entrelinhas eu ressalvas e deverão declarar
que o prop onente se submete as condições do Edital e às Especificações,
constando ainda: preço global. por
extenso e em algarismos o prazo em
=as para, terminação dos
' serviços;
data e essaiatura do proponente.
Cora/aedo:
As
propostas
serão
8i,
do modMo anexo às Eseeeificações.
0 7 Coede e ã o: Cede concorrente
prz , rnte rubricará Le propoS•aS dos
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demais lavrando a C.C.S.O., a seguir, uma ata em que serão mencionados os nomes dos proponentes, com
Os respectivos preços prazos e outras
ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação a qual será publicada no Diário Oficial, antes de
qualquer decaão sup erer à concorrencee.
100 Ccnfrção: Nenhuma proposto
sereá, levada em considerarão desde
que exceda a im p eetàneia de
Cr$ 145.900.000 (cento e quarenta e
Cinca mdhões o novecentos mil enumeras), ou estabelece para realiza,
çao dos serviços um preso superior a
18 meses contados a partir da data
da publicação do contrato no Diário
Oficial da Unro.
11 0 Condição: Não suão aceitas
as propostas que contenham redução
sôbee a mais vantajosa, ou divirjam
dos têrmos dêste Edital, por menor
que seja esta divergência, ou, ainda,
que se oponham a qualquer dos preceitos do Regulamento Geral de diontabilidade Pública.
129 Condição: O prazo no qual o
proponente se propõe a termina r as
obras não será considerado para classificação e não poderá exceder o fixado neste Edital. •
13a Condição: No caso de absoluta igualdade entre duas propostas
recebidas, a comissão procederá, por
meio de carta, a nova concorrência
entre os respectivos autores a fim
de verificar qual a maior redução
que poderá obter sôbre o valor das
propostas empatadas Caso haja novo empate proceder-se-á nos têrmos
dos artigos 712 e 756 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
10 Condição: A presente concorrência poderá ser anulada, por ordem do Senhor Diretor-Geral dêste
Departamento, sem que, por êste motivo tenham os concorrentes direito
a qualquer indeniza cão.

150 Condição: As condições estabelecidas no presente Edital fazem
parte do contrato.
160 Condição: Tôdas as despesas
necessárias cu inerentes à, lavratura
do contrato correrão por conta da
firma vencedora da concorrência.
170 Condição: Não assiste à firma
vencedora da concoerancia o direito
de pleitear qualquer indenização ao
Govêzno, pelo fato de não ser homologado o contrato.
16:' Condição: Fazem parte integrante dâste Edital as Normas Geraia para Empreitadas do DNOS
aprovadas pela Resolução n9 50 —
37-64 do Conselho Deliberativo, bem
como as Especificações para a presente coftcorrência que serão fornecidas aos interessados das 15 às 17
horas, pela Comissão de Concorrências de Serviços e Obras dêste Depaztamento, onde serão prestados
quaisquer esclarecimentos.
190 Condição: A restituição da
caução depositada pelas firmas inscrita será autorizada a partir do
dia seguintes à data da publicação,
no Diário Oficial, do contrato de adjudicação e execução dos serviços.

209

Condição:

A restituição da

caução das firmas não inscritas será
providenciada pelo DNOS a partir do
dia seguintes à data da concorrência.
219 Condição: Se dentro de 5
.(cinco) dias, contados da data do recebimento da notificação, não comparecer o proponente vencedor à
Procuradoria Geral para assinar o
ajuste, perderáá .o mesmo a favor do
DNOs — Departamento Nacional de
Obras de Saneamento — a caução
referida na 30 Condição. A juizo do
Diretor Geral dêste Departamento serço convidados a assinar o contrato,
sucessivamente os demais proponentes, na ordem em que tiverem sido
classificados, ficando os mesmos Sujeitos às penalidades previttas Para
o primeiro.

CÓDIGO ELEITORAL
E
ARTIDOS POLITICOS
DIVULGAÇÃO N.° 7e2
(

Ecl/ç.ào)

Cr$ 150,00

A VENDA
Erw3o de Vendas 1 Av, Rodriguea Alves, I
Agencia I: MiniEtério da Fazenda
Atende-:e a pedidos pelo Serv:ço - de neembôlw Postal
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220 Condição: Será julgada loudõtnea, para outro qualquer sel"to
com o Govêrno Federia a firma que
se negar a cumprir sua proposta.
230 Condição : A despesa decorren,
te desta, Ceneorrência correrá à conta da verba Fundo Necional de
Obras de Saneamento ou pelas verbas prapries distribuidaa a êste
pazdamento no Orçamento da Uni .:0
para. 1915 (Lei n9 4.539 de 10 de dezembro de 1964). — Ocit" tio Dieg
Moreira. (Preitiente da Coinis:41k de
Concorrências de Serviços e
1nITAI, N9 329a34,
Eeatel de co:rcarrência
para .-:rv. çOs de Dragagem de Canais, no 5'Y Distrito Federal de Obres
de Saneamenta no Estado de Als-.
goas.
Autorizado pelo Sr. Diretor - Geral
dêste Departamento faço público e
dou ciência aos inter essados, que fica
aberta, nesta data, a concorrênctia
pública para OS SerViçO8 acima men.
°tonados, de acôrdo com as seguintes condiçties:
I — Da Inscrição
Primeira Condição — Para insere
!iene na concorrência, devem 114
firmas interessadas comparecer (por
representante legalmente habi1ita4o:0 g
à sede do DNOS, no- dia e hora ha•
diodos na 211 condição, quando fade

entrega aComissão de Concorrencial
de Serviços e Obras de ora em dian•
te chamada 0.0.6.0., já reunide.

dos envelopes também indicadas na
mesma condição, acompanhados de
mesma condição de Inscrição para
presente concorrência.
— Da Apresentação de Dociernell,
tos e Propostas
Condição —No aia 5 de
Seg unda
março de 1905, às 15 horas as firee
mas pretendentes à adjudicação do
objeto Co presente Edital de Concorrência deverão apresentar à C.C.S.O.
à, Avenida Feeeldente Vargas número 62 — andar — dois envelopes
fechada; com os seeuintea toarascria
tos:
No 1 0 — "Envelope isIP 1" — Ao
Deper.o min,; n Na cional de Obras de
Same-alerto — Documentos da firma
para inscriço
. cone:D.:reeleja piem
blica, re7.attvzi. ao Edital n9 329-64.
y
No a _, "Envelope ne 2" — Ao
Departarne ,:tto Nacional de Obras de
1ropmta,5 da firma
Sanearia:mio
paia excal ção do.";' serviço, de (111e
trata a conetarénciá, relC.ia Go
tal nünyelo 320-i4.
Torcera Co7Z r7içf.)
Sla 0-S se•
1.0S docurnrrtr; a serem
apresentados,
envelope fechado
número
a) Recaio da Caixa roon£mien Federal ou Tesouro Nacional, czmpro
vando o depósito da caução de
Cr$ 1.0'39,000,00 (hum m i lhão de
cruzeiros), em moeda corrente ou titalos di divida pública federal,
qual esteja declarada (lua a caução
"se destina à apresentação de propostas para execução dos serviço
objetivados na concorrência pública
do Edital número 329 de 1934, sendo
beneficiária o Departamento Naeioa
nal de Obras de Saneamento.
b) Cortidbas de quitação com to.
das os impostos devidos, federais,
estaduais ou municipais, inclusiva
certidão negativa de quitação com
o impôsto sô'ore a renda a qual de*
verá ser datada do ano em exao.
O) Certificado a que se refere 0
Artigo 10 do Decreto númelo 50 423,
de 8 ele abril de 1961.
'a) Ceetitiao ielativa ao cumpria
mento da Caueolidação doe Lei,11 d0
Trabalho (lei dos 2/3).

Parte-li)
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'
I) Carita° relativa ito excrete'', das a Partir da data Publicação dó Orçamento da Ungeora 1965. —
profissões . de engenheiro e arquiteto oontrato, no Dierto Oficiai da IMMO. °dado Dias Moreira, PresldeiitØ da
f) Documentos oecaprobatórim da Décima Primeira Condição - Não Comissão de Ooncorrenciee de nacidade técnica e financeira da "Bera° 'aceites a,s prepoetas que Con- 90a e Obres.
, sendo necessário, para parti- tenham redução Ware a mais ventas
Silziação na cOncorrencia, caie a firma jasa an divhaam dos termas deste
EDITAL N9 374/64 .
DU responsável técnica exiba certas Edital, por menor ene se jam ' cotas
dão passada por órgãos federais en divergências ou, ainda, que se opoPública
Edital de Concorrência ,
estaduais, ou municipais das capitais nham a qualquer doe- preceitos do
dos 155t9403, de que' executou servi- Regulamento Geral de Contabilidade ra o prosseguiniento da execuçao dos
Serviços de Dragagem de Canal4 no
00s de terraplanagem com um votas Pública.
me mínimo -de 200.000m3 (duzentos »Calino Segunda Condkdo - O. 149 Distrito Federal-de Obras' de
mil. metros cúbicos) ou serviços de prazo no qual o proponente se. Proa neamento, Estado de Santa Ca Ma.
dragagem com dragalines, com um põe a' terminar as °broa não, será •'Autoriazão pelo Sir. Diretor al
volume •minimo de 100.000ixi3 (cem considerado para classificação e- não deste- Departamento, faço público e
poderá exceder o fixado neste MOI. dou. clènela aza interessados de que
mil metros 'cúbicos).
Decima Terceira Condição , No fica abertas besta data, concerrencia
. g) Contrito Social Atualizado e
caso de. absoluta igualdade s; entre Públicas para a's, rviços actuas enregistrad a no Departamento Nacio- duas
propostas, a comiseão prooedersle eionadoe, de aeardo comas segui tes
nal de Indústria e Comércio, devendo
.
••
o Capital da FirMa, nesta data; ser por meio de carta, a outra.' copem- condições:
Igual ou superior à Cr$ 10.00040000G remela entre os respectivos autores,
.
•
-.Da,3:sériçao
(dez milhões de cruzeiros). s. . a fim de se verificar que& as matos
Cosdição: Para inscrever-se na
h) Certidão a que se refere o De. redução que poderá fazer 'nas
empatadas. Caso haja novo earicorrenelai. deve 11,. Dama intensaOretosSel número 2.765, de 9 de no. postas empatadas.
vembro de 1984 (quitação de empre- empate procedesase-á noe, termos sada comparecer (por _representante
gadores para com as Instituições de- dos artigos 74a e 758 do-Regulamento legalmente habilitado). à sede do
Gerai de Cobtabilidade
D.N.O.S.. no dia e hora indicados
&Sar o Sedai)
Apólices de Seguro de Acidentes Décima Quarta Condição - A pre- no. 2* Condição quando farão entrtga
sente concorrência poderá ser anu- é. Comissão- de Concorrência de Stado Trabalhos
lada por, ordem do ar. Diretor-Geral VIÇOS e. Obras, de ora em diante caa1) Quitação com o implisto
cal da firma e do seu responsável deste Departamento, 'acm que, • por mada O,C. a.a.. já _reunida. dos ir-.
este motiva tenham cis" concorren- aclimes também indicadas na m
técnico.
Certificada de reservista' e tituic te direito a qualquer indenização condição, acompanhados da uni
querimento• de inscrição. Para a
eleitoral do responsável pela 'firme
V- Do Contrato'•
'
gata concorrência.
eu atestado de permanenzia no pais,
•
.
Décima 'Quinta Condição - As, can- li - Dee aprsel.i.t,açâo
quando se tratar de estrangeiro.
de Doeunten
'Edidiçõea
estabelecidas
no
presente'
- e p'..7bpos!as
til - DO Exame dos Documentos e tal fazem parte do contrata.
Jutgamentós das Propostas
Lidcitna Sexta Condição - Tô
das 29 Condição: No dia--4 de Março
Quarta Condigo - A C.C.S.O. re- as despesas necessárias ou inerentes 1965. às 15' oras. as firmas preend
te.s à adjudicação do objeto do
ceberá as envelopes número 1 e 2 dos • lavratura -do contrato, correrão por sente
Edital, de Conearrencia: deve
interessados e abrirá ô envelope nú- eonta da fama empreiteira.
béettaa Sétima Condiga) - Não apresentar à C.C:S.G. do DNOS,
mero 1 facultando aos presentes o
Presidente Vargas n 9 62, 89
exame da documentação apresentada assiste 'à firma empreiteira, pleitear Avenida
andar, sion envelopes fechados, com os
O envelope número . 2, devidamente qualquer indenização • ao 3overna seguintes
Sobrescritos: • •
fechado será rubricado pelos mem: pelo fato de não ser homologado o
NA, 19 - "Envelope n9 1- Ao
contrato.
bros fia C.G.S.°.
Décima Oitava Condição - Picam partamento Nacional de Obras de
Quinta Condição ,- No dia 8 de fazendo rate "integrante deste Edis amamento - Docunientop da firma
mexa:ide 1965, as 18 horas, reunir-se- tal, as Nermes Gerais para Estireis para Inscrição na Concorrência
á novamente a C.C.8.0. • com a pra. tildas do Departamento NaciOnl de blies, relativa ao Edital 'n9 374-(14".
onça dos representante; legalmente Ohne de Saneamento, aprovada pelo • N9.29 - "Envelope n9 2 - Ao
habilitados das' armas que concor- Conselho Deliberativo em -15 de ou- partamento Nacional de Obras
rerem para declarar as tgle estão em- tubro de 1964, bem como as apeei- Saneamento s- Proposta da. firma .
a documentação em ordem e insediaa ticações para a presente-a:ince-nan- para execução dos serviços de g
temente autorizar a inscrição das eis, que serão fornecidas aos Interes- trata a Concorrência Púbaca relati
Mesmas no livro próprio e restituir sados, das 15,00 às 17,00 horaa pela' ao Editai n 374-64..
39 Condição: ake 03 seguintes dto envelope número 2 das Que não 0.0.8.0.. deste Departamento, onde
estiverem em condições, e portanto, sedo prestados quaisquer -outra. as minara s a serem' apresentados o
não podendo ser inscritas.
envelope fechado n9 1:
clareciraeate.s!
a) Recibo eg Caixa Económica o
Sexta ~dedo 'Eentre es duas
Décima Nona Condição - A resti- Tesouro Nacional, comprovando o
datas acima indicadas, receberá a tuição da caução depositada pelas pleito da caução de Cr$ 600.000,0
0.0.13.0. qualquer *ela:nação Ou firmas inscritas, será entornada a (seis:Centos mil cruzeiros) 'em ta
observaçãO sõbre a documentação partir do dia seguinte-A data da.pte corrente
ou s titulos da divida pribli
apresentada para julgamento final. amaçai no vario Oficial, -do condats ca federal,
no' qual esteja deciarad
Sétima Condição - Considerados de adjudicação se execução Os sers que a caliça
"se destina g apresei s
os inscritos, passará então a C.0.8.0. viços..
taçao
da
proposta
para Concorrência
a abertura dos envelopes número 2
Vigésima ~dição •-•_. A restituição Pública. do Edital n9 374s6C, rand4)
doe mesmos, devendo as propostas da caução das não inscritas,
nelas contidas, ser apresentadas será providenciaa pelo DNOS. par beneficiário o Departamento Nados
era quatro vias, sem emendas, rasu- tir do dia seguinte à data c4a can- nal de obras de Sanaamentes;
ras, entrelinhas ou ressalvas e deve- corrrencia,
b) Certidões de:aultaOiss com todo
ao declarar que o proponente se suba
'os impostos deeldosa federais, esta
mete às condições deste Edital, cons- vigésima Primeira Condição -- se duais' e municipais, nsalusive certidão
tando ainda; preço global, por eir dentro de cinco (5) . dias contado$
negativa de quitação com o iropesac
tenso e em algarismos, o prazo em data do ercebimeutO, da notilacaçáo sõbre a 'renda a „qual devera ser dameses paro, rermiriaçã.o dos serviços; não comperecer cs proponente vence- tada do ano , em cursos
dor à Procuradoria Geral para assi- c) 'Certificado a que se . refere o arata e . assinatura ds proponente
Oitava Condição - As propostas nar o ajuste, perderá o Mesmo a fa- tigo 19 do Decreto ,n?. ..69.423, de 8 d
serão do modelo anexo as Especifia vor do DN013, a caução referida na abril de 1961;
Tereerra Condição; A juizo do Dire- d) Certidão relativa' ao cumprimenações.
- Cada cOncorrear tor Geral deste Departamento, serão ti) da Consolidação. das Leis do Tra. nei
Nona CO*dição
te presente rubricará as ropostas doli convidados a_ assinar,,o contrato, su- balho (Lei dos as3) •,
e) Certidão relativa ao exercido, das
lavrando a 0.0.8.0. a s o- cessivamente as demais proponentes
eu& uma ata, em que serão mêncio. aa ordem em que tiverem sido Clas- profissões de engenheiro e arquiteta;
os Os nomes dos proponentes com sificados, ficando es mesmus suleitsa . P Documentos comprobawrios da
respectivos preços, prezas e outsas às nenalideteles previstas para o pri- capacidade 'tkaica e financeira da
()meneias que interessarem ao jul. meiro.
firma, sendo necessário paraparticiamento da licitação a qual será pua - Vigésimo Segunda Condkdo,- Serei pai na conccarencla que a firma exiblicada no DM-rio Oficial, antes -de inlgada Midenea para outro e qual- ba certidão passada por órgilas fequalquer decisão 'superior sôbre a quer serviço com o Governo Pederal, derals, ou estaduais das capitais .dos
=arrenda.
Estados de que executou serviços de
Décima Condição - Nenhuma pró. a firma que se negar a cumprir sua• terraplenagem cai um volume miniOroPosta.
mo de 200.000 n13 (duzentos mil meposto será lesada em consideração
esde- que exceda a importa:leia de Vigésima Terceira Condição 4-- A tros cúbicos) ou serviços de dragagem,
re 145.900.000,00 (cento e quarenta despesa com a execução dos traba- com drag-lines; com um volume, macinca milhões, 'e novecentos mil lhos, correrá á conta da verba :- nimo de 100.000 m3 (cem mil metros
ruzeiros), ou estabeleça para reall- Fundo Nacional de Obras de Sanea- cúbicos);
•
m
ao drs serviços, um p:azo aain ento ou peas Verbas Próprias Disg) Contrato soélal atualizado e re
do que 18 (dezoito) meses fendam* tribuidas a, este Deoartamento, no gistrado DO Departamento- Nacional
extiijeire. . :

•
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de Indústria e Comércios devendo seç
o capital da firma nesta data. dit
Cra10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) no minimo...
Certidão a que se refere o De-,
ardo-lei' n9 2.765. de 9 de novembra
de 1940 (quantia de empregadores
para cota as Instituições de seguros
sociais);
1) Apólices de. seguro de acidente do
trabalho;
i) -Quitação com o Impeato Sindical
da finda e -do seu responsável , teoatoo;
•
'
•
I) Certificado de reservista .e
eleitoral do responsavel pela firma ou
atestado' de permanência no pais,
quando »se tratar de Wagner°.
III -- Do Exame ' dos DOCI;$441e08 .6
• :114ka ni ent0 das Prapostas
•
44 Ço.0.40 o: A C.C.S.O., recebe", •
rã 'os envelopes' das rateressados e ,• abrirá o envelape n: 1 'facultando aos
presentes o exame da •documentação
apresentada. O envelope n9 2, devidamente fechado, será, rubricado pelos presentes- e m e mbros da C.C.S.O.
59 - Condição: No dia 5 de março de
1935, as 14 horas reunir-se-á novamente a C.C.S.O., cara a presença
dos' representantes legalmente habi- •
Medos das atraias que concorrerem,
pare declarar as que estão com a do-'
cumentaçâo em ordem e imediatamente autorizar a inscrição das mesmas iies livro Próprio e restituis o enveSope n9 2 das que não estiverem em
condições e, portanto, não podendo
ser basca atas
Condição: .Entre as duas datas
acima Indicadas, receberá a CC.8.0.,
qualquer reclamação ou observação
sôbre a documentação apresentada
para julgamento nua
7; Condição; Considerados os Inscritos, passará então a, 0.0.8.0.. à •
abertura das envelopes n9 2 doe mar •
mos, devendo aa propostas 201" 011tidaa serem apresentadas em quatro
visa. sem emendas ruma: entrells
nina ou' ressalvas e deVerito declarar
que o proponente se submete às coa"
caçais deste Edital, constando ainda: preço global, por extenso e em
algarismo, o prazo em meses para a
terminação dos serviços; data e arai%latria do proponente.
8; Condição: As propostas serão de
modelo anexo às Especificações. .
94 Condição: Cada concorrente presente rubricará as propostas dos demais. lavrando a C.C.8.0. a seguir.
uma Ata, em que serão menci
onados
os nomes dos proponentes com os respectivos preços. prazos e outras teorrendas que Interessarem ao • julgamento da licitaçao, a qual erá publicada no zadrio Oficial, antes de qualquer decisão superior sobre a concorrência.
10S CoriePçdo; •Nenhuma proposta
será ',evada em considersaçaa desde
que exceda a -importância de "
Cr$ 124.520.000,00_ (centa o vinte e
quatro milhões,. quinhentos e vinte
mil cruzeiros), ou estabeleça para
realização dos serviços uni prazo
maior do - que 18 (dezoito) meses,
contados a partir da data da publicação do contrato no Didrio Oficial
da União.
11; Condkdo: Não serão aceitas as
propostas que contenham redução
sôbre a mais vantajosa ou divirjam
dos Wrmos deste Edital, por menor
que seja esta divergência ou, ainda,
que se oponham a qualquer 'dos preceitos do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
12; 'Condie,,do: O prazo no ainal o
proponente se propõe • a terminar as'
obres naa será considerado para e.
classificação e. não poderá exceder o
fixado neste Edital.
139 Conataila No caso de abeoluta
e entre duas propostas, a imissão procederá, por meio de carta,
váva concorrência entre os . resPecvos autores, a fim de as vereitloar
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a
can] a maior redução que poderá fa1- nas propostas 9 zupatadas. Caso
P. novo empate, proceder-se-á nos
Lermos dos artigos 742 e 756 do Rei, ulamento Geral de Contabilidade
?() Clica
14çOonciição: — A presente ccnco:iência poderá ser anulada por ore n do Sr. Diretor-Geral dêste Dea:atamento, sem que, por este mota
sa, tenham os concorrentes direito a
c..! . .tiqi . rr indenização.

iv — çlo oonticto
ies Cond'ção: — As eandições esta ecl,•;..'das no presente Edital fazem
y .rt; , do contrato.
I esl Condição: — TôdAs as despesas
• naárias ou inerentes à lavratura
e g contrato Correrão por conta
rma, empreiteira. inclusive o Sél0
oporcional do contrato e publicado mesmo no Diário Oficial.
t1 do
•
ir Condição: — Ne,o assiste à firre a empreiteira pleitear qualquer Indmização ao Governo pelo fito de
n eo ser aprovado o cortado.
18a Condi ção: Ficam fazendo parte
Integrante d.êste Edital as Normas
Geral para Empreiteitadas do Departemen1-o Nacional de Obreia de Saneamento. aprovadas pelo Conselho Deliberativo em 15 de outubro de 1964
bem como as Especificações para a
presente concorrência, que serão fornecidas diariamente aos interessados
das 15.00 às 17,00 horas pe la C.C.S.
O., déeste Departamento onde serão
prestados quaisquer outros esclarecimentos.
19a Condição.: A restituição da caução depositada pelas firmas inscritas
Dera autorizada a partir do dia seguinte à data da pablicação no 'MJ.
rio Oficial do contrato de adjudicaçâo e execução dos eeiviços.
20° Condição: A restituição da
caução depositada pe.as firmas não
insee ltEtS será providenciada pelo
DNOS a partir do dia seguinte à
data da concorrência.
21a Condição: Se dentro de cinco (5)
dias contados ela data do recebimento da notificação, não comparecer o
proponente vencedor à procuradoria'Gera) para assinar o ajuste perderá
o mesmo a favor do Departamento
Nacional de Obras de Seneamento,
• caução referida na 3 9 Condição. A
Juizo do Diretor-Geral dêste Dopar
Lamento. serão convidados a assinar
o contrato, sucessivamente os demais
proponentes na ordem em que tiverem sido classificados, ficando os
mesmos sujeitos às penalidades Pre
O primeiro.
-vistapr
22° Condição: Será julgada Inidõnea para outro e qua lquer serviço,
com o GOVèrri O Federal, o firma que
se negar a cumprir sua proposta.
23a Condição: A despesa com a
execução dos trabalhos correrá a conta da verba Fundo Nacional de
Obras de Saneamento ou pelas verbas

próprias distribuídas a êste Departamento no Orçamento d g União para
1965, (Lei n9 4.539, de 10 de dezembro de 1964).
Octatoto pias Moreira, Presidente
da Comiesão de Concorrercia.s de Serviços e Obras.

cionados, de acôrdo com as seguintes gas n 9 62, 89- andar, dois envelopes
fechados, can os seguintes sobresI condições:
critos:
I — Da Inscrição
No 1 9 — Envelope n9 1: Ao De15 condição — Para inscrever-se na partamesto Nacional de Obras de
concorrência, deve a firma interessa- Saneamento — Documentos da firda Comparecer (por representante le- ma
para Insgalmente habilitado), à sede do crição na concorrência púa loa relativa
D.N.O.S., no dia e hora indirados ao Edital n9 375-64".
No 2o — "Envelope no 2: 'Ao Dena V condição, quando farão entrega
à Comissão de Concorrências de Ser- partaanento Nacional de Obr as de
viços e Obras de ora em diante cha- Saneamento — proposta da firma
mada C.C.S.O., já reunida, los enpara execução dos
velopes também indicados na mesma serviços de que trata a Concorrência
condição, acompanhados de um re- Pública relativa ao Edital númequerimento de inscrição para a pre- ro 375-64".
3a condição — São os seguintes os
sente concorrência.
documentos a serem apresentados,
no Envelope Fechado n9 1:
11 — Da Apresentação
o)' Recibo da Caixa Econômica
de Documentos
Federal ou do Tesouro Nacional, come Propostas
provai° o depósito de Cr$ 100.000,00
2 0 condição — No dia 5 de março (cem ' mil cruzeiros), em moeda corde 1905, às 15 horas, as firmas pre- rente ou títulos da divida pública fetendentes à adjudicação do objeto do deral no qual esteja declarado que a
presente Edital de Concorrência, de- caução se destina a apresentação da
verão apresentar à C.O.S.O., do proposta pana execução doa serviços
D.N.O.S., à Avenida Presidente Var- objetivado., na concorrência pública
Rea.,

n•n••••.

IMPÓSTO DO SELO
—

Consolidação baixada coo
o Decreto a.• 45.42L de 12 de
fevereiro de 1959. Circular
ax.• 6. de 19 de fevereiro de 1959,
do Ministro da Passeada,

DIVULGAÇÃO N.' 810
Preço Cr$ 40,00
A VENDA:
Sedo de Vadat Av. Rodrigues Alves,
Agenda Is Ministério da Fazenda
Atende-be a pedidos peio Serviço de •Reernbedso Poetai

LEI DO INQUILINATO
LEI N• 4.494 — DE 25-11-1964
REGULA A LOCAÇÃO DE
PRÉDIOS URBANOS
DIVULGAÇÃO N.° 926
PREÇO CR$

150,00

VENDA:
EDITAL N9 375-64
Edital de concorrênc i a pública, para
exccuçeo dos serviços de dragagem
de canais, no 149 Distrito Federal de
Obras de Saneamento, Estado de
emita Catarina.
Autorizado pelo- Sr. Diretor-Geral
alaste Departament o, faço públie,o e
dou clês,cia aos interessados de que
fica aberta, nesta data, concorrência
pública para os serviços acima men-.

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 2
Agência I

Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos judo Serviço de Reembélso Postal

relativa ao Edital n 9 375-64, senda
beneficiário o Departamento Nado.
nal de Obras de Saneamento;
b) Certidõea de quitação com todol
os impostos devidos, federais, esta.
duais e municipais, isclusive certidão
negativa de quitaçãa Com o impastd
sôbre a renda, a qual deverá ser da.
tada do ano em curso;
c) Certificado a atm ae refere n
art. 19 do Decreto n o 50.423, de 8 de
abril de 1961;
d) Certidão relativa ao
mento da Consolidação das Leis do
Trabalho (Lei dos 2/3);
e) Certidão relativa ao • excede:O
das profis s ões eie engenheiro e arquiteto;
f) Documentas comprobatesrlas
capacidade técnica, e financeira da
filrafir
, ma concorrente deaerá aprea
sentar certidão passada por órgãoS
federais, ou estaduais, ou municipais
de que executou serviços de terroplea
sagem com um volume mínimo de
100.000 m3 (cem mil metros cúbicos).
• O) Contrato Social atualizado e registrado no Departamento Nacional
de Indústria, devendo ser capital mia
nimo de Cr$ 5.000.000,00 (cinco mi.
thões de cruzeiros) nesta data;
Ir) Certidão a que se refere o Decreto-lei no 2.765, de 9 de novembrq
de 1940 (quitação de empregadores
para com as instituições de segarc4
sociais):
1) Apólices de seguro de acidente
do trabalho;
1) Quitação com o Impasto Sindical da firma e do seu respon.sável
técnico;
11 Certificado de reservista e titulo
eleitoral do responsável pela firma
os atestado de permanência no pais,
quando se tratar de estrangeiro.
III — Do Exame doa Docuateelodi
e Julgamento das Propostas

43 condição — A O. 0.5.0., receLeeá os envelopes dos interessadas e
>rirá á Envelope t19 1 facultando aos
- asentes o exame da documentação
eresenta,da. O Envelope 113 2. devidatente fechado, será rubricado pelos
..resentes e membros da 0.0.8.0.
59 condição — No dia 8 de março
-,•! 1965, às 14 hei-os, reunir-se-á noemente a C.O.S.O. com a presença
los representantes leg
almente hablasr ativo cru 16 de outubro de 1964,
Medos das amas que concorreram,
para declara- as que estão com a documentação em ordem e imediatamente' autorizar a Inscrição das mesmas no livro próprio e restituir o Envelope n o 2 das que não estiverem
em condiçõe: e, portanto, não podendo ser inscritas.
condição — Entre as duas datas
acima indicadas, receberá a 0.0.8.0..
qualquer reclamação ou observação
sdbre a documentação apresentada
para jul g amento final.
73 condição — Considerados os inscritos, passará então a C.C.S.O., à
abertura dos Envelopes n9 2 dos mesmos, devendo as propostas neles contidas serem apresentadas em quatro
vias, sem emendas, rasuras, entrelinras ou ressalvas e deverão declarar
que o pe ouanente se submeto às condições deste Edital, constando ainda:
preço global, por extenso e cai ale arisrnos, o p razo em meses para a + erminaeão dos serviços; data e asç'iutura do nroponente.
Eg' condição — As nropcsine ereo
O modelo anexo às Eepecificeaese,
9a condição
Cada sr,:;,
n'':
nreseete rubritará
Pr
demais, lavrando a O O.S.O., a
uma Ata, em que un:u m.- retr.
nados os remes dos proaceeni 2s
os respectivos preços praacs a eu;.•:'1
ocorrências que interessarem co afgamento da licitanão, a miei evrá
blicada no Diário Oficial, males do
qualquer decisão superior sõl.ve
concorrêscia.

a
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10e condição — Nenhtuna proposta
será levada em consideração desde
que exceda a importância de
Cr$ 30.180.000,00 (trinta milhões, unto e oitenta mil cruzeiros), cm estabeleça, para. execução dos serviços,
prazo superior a 18 (dezoito) meses
contados da data da publicação no
Diário Oficial,
ll e condição Não serão aceitas
as propostas que contenham redução
sôbre a mais vantajoso ou divirjam
dos termos deste Edital, por men( r
que seja -esta divergência ou, ainea,
que se oponham a quiquei dos preceitos do Regulamente Geral de Contabilidade Pública.
12o condição — O prazo no qual o
proponente se propõe a terminar as
obras não será considerado para e
'• -4 • --"' n 0 são poderá exceder o
fixado neste Edital.
13 e condição — No caso de absoluta igualdade entre duas propostas, a
Comissão procederá, por meio le carta, a nova concorrência entre os respectivos autores, a fim de se verificar
qual a maior redução que poderá
fazer nas propostas empatadas. Caso
haja nevo empate, proceder-se-á nos
termos dos arts. 742 e 755 do Regulamento Geral de Contabilidade Públicq.
14 e condição — A presente concorrência poderá ser anulada por ordem
do Sr. Diretor-Geral deste Departaretro de 1965, às 15 horas, os firmas
mesto, sem que, por este motivo, te. nham os concorrentes direito e q ualquer indenização.
IV — Do Contrato
•
15 9 condição — AS condições estabelecidas no presente Edital fazem
parte do contrato.
16 , condição Tôdas as despesas
necessárias ou inerente à lavratura
do contrato corerão por centa da firma empreiteira, inclusive o selo proporcional do contrato e puelicaçIo
mesmo no Diário Oficial.
173 condição — Não assiste à firma
empreiteira pleitear qualquee indenização ao Governe, pelo fato de não
ser aprovado o contrato.
18e condição — Ficam fazendo parte integrante dêste Edital as Normas
Gerais, para Empreitadas do Departamento Nacional de Obras de Seneamento, aprovadas pelo Conselho Deliberativo em 15 de outubro de 1964.
bem como as Especificaçóes para a
presente concorrência, que serão fornecidas diàriamente aos interessados
das 15 às 17 horas, pela C.C.S.O.,
deste Departamento, onde serão prestados quaisquer outros eeclaecimentos.
19e condiçãoa — A restituição d
caução depositada pelas firmas inscritas será autorizada a partir do dia
seeuinte à data da publicação, no
Diário O ficial,' do contrato de adjudicacão e execução dos serviços
20 o condição — A restituição da
caução depositada pelas firmas não
inscritas será providenciada nela
D.N.O.S. a partir do dia seguinte à
data da concorrência.
21e condição — Se dentro de cinco
15) dias contados da data do recebimento da notificação, não comer-Tecer o proponente vencedor à Procuradoria-Geral para assinar o ajuste,
perderá o mesmo a favor do Departamento Nacional ae Obras de San eamento, a caução referida na V Condição. A juízo do Diretor-Geral eêste Departamento, serão cenvidedce a
assinar o contrato, sucessivamente os
lernais proponentes, na ordem ara
que tiverem sido classificados, fica'-do
es mesmos sujeitos às penalidades
previstas para o primeiro.
22o condição — Será julgada Mianea para outro e qualquer serviço,
com o Governo Federal, a firma que
,ee negar a cumprir sua proposta.
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239 condição — A despesa com a
execução dos trabalhos correrá à conta da verba: Fundo Nacional de
Obras de Saneamento ou pelas verbas próprias distribuidas a este Departamento no Orçamento da União
para 1965 (Lei no 4.539, de .10-12-64).
Octavio Dias Moreira, Presidente
da Comissão de Concorrências de Serviços e Obras.
EDITAL N9 376-64
Retificação
Onde se lê:,
25 Condição — No dia 4 uc .c.creiro de 1965, às 15 horas, as firmas
pretendentes etc., etc.
Leia-se:
2e Condição — No dia 8 de março
de 1965, às 15 horas, as firmas
pretendentes etc., etc.
Onde se lê:
5e Condição — No dia 5 de fevereiro de 1965, às 16 horas, as firmas
pretendentes etc., etc.,
Leia-se:
.
5e Condição — No dia 9 de março
de 1965, às 17 horas, as firmas
pretendentes etc., etc.
EDITAL ,N9 2-eb
Edital de Concorrência Púbeica
para construção de uma estrutura
para insalação de comportas auto._
máticas e passagens de pedrestes no
Canal Tamandaré, em Belém, Estado
do Pará, 29 Distrito Federal de Obras
de Saneamento.
Autorizado pelo Sr, Diretor..Geral
deste Departamento, faço público e
dou ciência aos interessados, que fica
aberta, nesta data, a concorrência
pública, para os serviços. acima mencionados, de acôrdo com as seinentes condições:
1 — Da Inscrição
1 a Condição — Para inscrevelase
na concorrência devem as firmas interessadas comparecer (por seus re..
presentantes legalmente habilitados)
à sede do D.N.O.S., no dia e hora
indicados na 24 Condição, quando farão entrega .à Comissão de Concorrências -de Serviços e obras, de ora
em diante chamada C.C.S.O., já
reunida, dos envelopes também indicadas na mesma condição, acompanhados de um requerimento de inscrição para a presente concorrência.
// — Da Apresentação de Documentos e Propostas
2 a Condição — No dia *8 de março
de 1965, às 15 horas, as firmas pretendentes à adjudicação do °blefo do
presente Edital de concorrência, de_
verão apresentar à C.C.S.O. do ...
D.N.O.S., à Av. Presidente Vargas n9 62 — 89 andar — dois envelopes fechados com os seguintes sobrescrites:
N9 1 — "Envelope. ne 1 — Ao De..
padamento Nacional de Obras de
Saneamento — .Documentos da rir_
ma
para
inscrição na concorrência pública, relativa ao Edital n9 2-65.
NO 2 — "Envelope n9 2 — Ao Departamento Nacional de Obras de
Saneamento — Proposta da firma ..
para execução dos
serviços de que trata a concorrêne
cia pública, relativa ao Edital número 2-65.
3e Condição — São ce seguintes os
documentos a serem apresentados, no
envelope . fechado n9 1:
a) Recibo da Caixa Econômica, ou
do Tesouro Nacional, comprovando
o depósito da caução de
Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros) em moeda corrente ou títulos
da dívida pública federal na qual esteja declarado que a caução .se des.

É-evereird de 1`3.55

tina à apresentação de propoeta para guir, uma ata em que serão menc.oexecução dos serviços", objetivada na nadas os nomes dos preponernee,
concorrência pública do Editai n 9 2, com os re. pectivos preço,, pruzos ti
de 1965, sendo beneficiário o Depare outras ocorrências que altere:orem
tamento Nacional de Obras de Sa- ao julgamento da licitaçao a quel
neamento;
será publicada no Diário Oficial anb) Certidões de quitação com todos tes cio qua.quer decisão supertot is
os impostos devidos, federais esta- concorrencia,
duais ou municipais, inclusive certi- • 10" Condição -- Nenhuma propa;',s
dão negativa de quitação com o im- será levada em consindepaçao uescie
pesto sôbre a' renda, a qual deverá que exceda a importienc.a de
ser datada no ano em curso;
cre 50.800.000 (cinquenta e seis mic) Certificado a que se refere o Ar., lhões e oitocentos mil cruzeiro.) ou
ligo 19 do Decreto no 50.423, de 8 de estabeleça para realização dos servi.
ços um prazo superior a 150 dia,
abril de 1961;
d) Certidão relativa ao cumpri- contados a partir da data da publimento da Consolidação das Leis do cação cio contrato no Diário Oficial
da União.
Trabalho (Lei doe 2/3);
119 Condição — Não serão aceitai
c) Certidão do registro da firma- e
do(s) responsável(veis) técnico(s) no as propostas que contenham reduConselho Regional de Engenharia e ção sôbre a mais vantajosa, ou divirjam dos termos cle-- te Edital, par
Arquitetura (CREA);
1) Documentos corriprobatórioe da menor que seja esta divergência, ou,
capacidade técnica e financeira da ainda, que se oponham a qualque:
firma sendo necessário para parti- dos preceitos do Regulamento Geral
cipação na concorrência, que o con- de Contabilidade pública,
12" Condição — O prazo no qual
corrente exiba certidão passada por
órgão federal, estadual ou municipal proponente se propõe a terminar ae
de capital de Estado, inclusive de so- obras, não será considerado para
ciedades de economia mieta provan- classificação e não poderá exceder o
do ter executado obras em concreto fixado neste Edital.
13 a Condição — No cem de absoarmado com uni volume mínimo de
luta Igualdade entre duas proposta.:
300m3 (trezentos metros cúbicos).
g) Contrato social atualizado e re- recebidas, a comissão procederá por
gistrado no Departamento Nacional meei de carta, a nova concorrência
de Indústria e comércio, devendo o entre os respectivos autores, a fim
capital da firma nesta data, ser de verificar qual a maior redução
igual ou superior a Cr. 10.000.000 que poderá obter sôbre o valor doe
propostas empatadas. Caso haja,
(dez milhões de cruzeiros) .
h) Certidão a que se refere o De- iti.loivc oa. empate, proceder_se_á nos tercreto_Lei n 9 2.765, de 9 de novem- mos doe artigos 742 e 756 do Regubro de 1940 (quitação de empregado- lamento Geral de Contabilidade Páres para com as instituiçõee de se14e Condição — A presente conguro social):
i) Apólices ele seguro de Aciden- corrência poderá ser anulada por or_
dera do Sr. Diretor_Geral deste Detes do Trabalho;
1) Quitação com o Impôsto Sindi_ partamento, sem que, por êste motical da firma e do seu relioneável vo, tenham os concorrentes direito
a qualquer indenização.
técnico;
1) Certificado de reservista e tf_
15e Cond,ção — As condições e •tulo eleitoral do responsável pela tabelecidas no presente Edital fazem
firma ou -atestado de permanência parte do contrato.
no país, quando se tratar de estran16" Condição — Tôdas as despesas
geiro.
neceesárias ou inerentes à lavratura
/// — Do Exame dos Documeutos e do contrato correrão por conta. (1.3
firma vencedora da concorrência,
Julgamento das Propostas.
179 Condição — Não assiste à fin.
C Condição — A C.C.S.O, recebe- ma vencedora
da concorrência o dirá os envelopes dos interessados e reito de pleitear
qualquer indeniza,,
abrirá o envelope n9 1, facultando aos ção ao Governo, pelo fato de não ser
presentes o exame da documentação homologado o contrato.
apresentada. O envelope n9 2, decondieão — Fazem parte intevidamente fechado será rubricado
pelos presentes e membros da .... grante deste Edital as Normas Gera is para Empreitadas do DNOS
C . C . S .0.
aprovadas pela Resolução n9 50 _
'5e Condição — No dia 9 de março 37_64 do Conselho Deliberativo bem
de 1965, às 16 horas, reunir_ee_á no- COM3 as Especificações para a prevamente a C.C.S.O., com a pre- sente concorrência que aerão fome.
sença dos representantes legalmente cicias aos interee sados das 15 às 17
habilitados das firmas que concor- horas, pela Comissão de Concorrênrerem, para declarar às que estão cias de Serviços e Obras deste Decom a documentação em ordem e partamento, onde serão prestadas
imediatamente autorizar a in.scrieão quaisquer esclarecimentos,
das mesmas no livro próprio e res19" Condição — A restituição da
tituir o envelope n9 2 das que não caução depositada pelas firmas ine_
estiverem em condições e , portanto, metas será autorizada a partir do
não passam ser inscritas.
dia seguinte à data da publicação,
6a Condição — Entre as duas da_ no Diário Oficial, do contrato de
tas acima indicadas, receberá a ... adjudicação e execução dos serviços.
C.C.S.O. qualquer reclamação ou
20e Condição — A restituiçãn da
observação sôbre a documentação caução das firmas não inscritas será
apresentada, para julgamento final. providenciada pelo DNOS a partir
7a Condição — considerados os ins- do dia seguinte à data da concorcritos, passará* então a C.C.S.O.
rência.
abertura dos envelopes n9 2 dos !nee213 Condição — Sedente° de
mos, devendo ae propostas neles con- (cinco) dias contados da data do re.
tidas serem apresentadas em ,quatro cebineento da notificação, não comvias, ' sem emendas, rasuras, entrelie parecer o proponente vencedor à
nhas ou ressalvas e deverão declarar Procuradoria Geral para aseinar o
que o proponente se submete es con- ajuste, perderá o mesmo a favor de
dições do Edital e às Especificações, DNOS — Departamento Nacional de
constando ainda' preço global, por Obras de Saneamento a caução reextenso e em algarismos, o preze ene ferida na 2" Condição. A juizo d.)
meses para terminação dos serviços; Diretor_Geral dêste Departamento
data e assinatura do proponente
serão convidados a ose inar o contraCondição — As propestae sere° to, sucessivamente os demais prodo modelo anexo às Especificações, ponentes, na ordem em que tiverem
9e Condieão — Cada concorrente sido classificados. ficando e.- me..
presente rubricar5 as propostas doe mos su j eitos às penalidade urri,
demais, lavrando a C.C.S.O. , a see tas para
para o primeiro,
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22e Condiçeo — Será jetip.da
deram para outro qualquer ra:viço

com 0. Gorara* Federal a firma case

se negar a cumprir sua proposta.

A despem decorrente deeta_ Concorrência correrá a
2,3° Cemaiçao —

.coxita da verba, Fundo Nacional de
Obras de Saneamento e pela.- verbas
próprias destinadas a este Depena_
mento no orçamenta da T/Miã'', P43-ra
1965 (Lei is'? 4.639 de-/0 de dezetrebro
de 191. — Octdo:o Dias AforePra,
(Pretídente da Comissão de Oos:corrénclas de Serviços e Obras)

30) O concurso de títulos constará
cretas - quantas forem necessárias,
dos seguintes elementos ~proba.
Md% dos candidatos!
a) Diploma . e outzas dignidade;
universitárias ou acadêmicas;
b) documentação relativa, à • alia
sedado clidáticaa,pazticalarinente a
relacionada cosa a Cadens em cone

aa apreciação, em tantas maks se-

curso;
c) estudos e trabalhas científicos,

• ases'
,
seus predicador; didáticoe,. constara .1.d) Medida do Tempo; Temi:
das seguintes provas:
sideral - TemPo solaz - verdadeia.
ãilaallo do Tempo. Tempo unive,
-a ) Prova Marna; .
ti) prova prática ou experimentar,
O) prova didática;
-e náiade 2 — Atmosfera
d) defesa de tara.
Parágrafo único, a ordem de 8E2.5) Revisão da /Ar de Daltm
~nela das provas, será estabeleci. Difusão e mistura des
gases.
.
da pela Comissão Julgadora.
2.b) Composição do' próxima a
solo. Oxigênio: Bióxido da CarbonDO PROGRAMA DA CADEIRA ' Variação do teor *de 'CO2 adbre
_
Uniaade 1 — Intradução ao Estua° mares. Nitrogento.
"IMF

•

técnicos ou prafiesionals, impressas
da Meteorologia
mimeografados ou manuscritos, as-pedal:mente os que ~inalem pes1.a) Importáncia da Meteorologãa
quisas originais ou . contribuições na vida organizada dos povos. Fide real valor;
nalidade da Clanatologia AgromeMINISTÉR:0 pessoais
d) realizaçaes • praecas de natu- teorologia. Relações com outras rareza
cientifica,
técnica
ou
profissioe
•
da ciência.
'
DA EDUCAÇÃO. nal, particularmente as de interesse nios
1.b) O Sol e a Terra. Cliatmse
coletivo. - - do estudo físico do Sol. Movimento
E CULTURA
Parágrafo único: o simples desem- aparente do Sol, sôbre a esfera terpenho de funções públicas, técnicas restre. &Mica, equinócios e solistiUNIVERSIDADE DO PARANÁ os "não. a apresentação de trabalhos cios, Trópicos e círculos polares. Escuja autoria. não possa ser autêntica taçoas. do ano.
Esco:a de Agronomia
e a exibição de certificados "ou ates1.c) Cerculoa da esfera terrestre.
tados supositiclos não constituem Meridiano e sua Importunas sinda.
e Veterinária
documentos Idôneos.
se dos processos de determinação do
Ei3rrAL Ne 46-54
4°) O concurso de provas, dates meridiano. -Zortas da esfera' terrasnado a verificar a erudição e a ex- teci Coordenadas geográficas:' longiConcurso para provimtwo de • periência"
•
das candidatos, bem como tude, latindo, a altitude.
•cátedra
De ordem do Diretor, torno público
•

para conhecimento dos int,ere,sados
que. de acórdo com RerrIlueão do
conselho récnIco -Atiministntivo em
sessão levada a efeito a 24e- agikto
do corrente ano, é tendo -em vista
disposto no artigo 2 0 do DeJcrto número 54 097, de 5.8 64 publicado no
,Diário 01"'‘Cla2 da União de 7 daquele
mês, — pelo -prazo sie 180 das, a coa
tas da primeira publicaçÃó dêste P,ciital no Didrio 0 .fie:a1 da União,
acham-se abertas na Seceetarla desta Re:DA, Rua dos Funcionários,
13acacheri — caixa Postai,
672 — puritiba — Paraná, ss
çõe.s • ao C4.-mcurzo de Cátedra da na-.

BANCO NACIONAL
DE HABITAÇÃO
_
LEI Na- 4.380. DE 21-8-1964
Institui a correção monetária nas contratos imobiliários
de interesse Social. o sistema financeiro para aquisição de
casa própria, cria o Banco . Nacional de Habitação
(BNH).. Sociedades de Crédito Imobiliário. as Letras
imobiliárias, o Serviço Federei de -Habitação • Urbanismo
e cia outras providencias.

deira*de PeSca do Curso de Agrononea desta Escola:
Das Condições
.
1 0 ) Poderão lcre'rr-e co encurta ene epreeo:
a) as docentes livres:

im os pr oPeassires c atedráticos da
rnwrno disr.iplina admitidos por concurso dr. títulos e provas em outeos
est aheleel mentos de eds-n, oficiais

ou reçonlirefdos.

0

Divulgação ri9 925

•,

Da Inicriedn

PREÇO: Cr$ 100,00

2 ) R eq uerlinantd de enscrição di-

rigido ao Diretor •da Esceia acompa.nhada dos dominemos "mie se Se. guem devidamente le galizadas,': inclusive Quanto ao rononhecimento
'das firmais por na tare) público desta Can:tal:
ai Diploma de Agrônome ou Engenheiro A grônomo -egestredo na rep artição. com p etente;
b) Prova de ser brasileiro, nato
ou . naturalizado:
•
• C) Certidão de idade:
• d) Atestado de agilidade físltia e
relentai;
Documentos que eoreProvem
sua h:tone/deste moral;
f) Prova de estar em dia cem 45
obriga-ões militares;
,

A VENDA:
Na Guanabara

• Seção de Veadas: Av. Rodaigues Alves, 1
Agenda 11 -Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos Pelo Ser,viço de Reemktsiso Postal

$) Breve mamaria/ dascritiao das
atividades profissionais "e cleetítocts,
acompanhado da respectiva documentação comprovante;
I) Setenta e cinco exemplares,
tinpres.sas mi mimeografados_ de uma
tese inédita geibre assunto da programa de ensino da cadeira;
Mi prova de haver pago a taxa

de -Inscrição (Cr$ 300,00);
as) rima estampilha federal- de ..

Cr$ 20,00 que será inutilizada pelo
Secretário da . Escola.
O requerimento de Inscrição está
isento de selo e o* documentes lureMeruim na alínea "a" a "Xn" estilo
isenta de selo de juntada.
.
•

ESTAÇÃO
N

f

RODOVIARIA
DE BRASILIA

PAVIMENTO
GiiiC14 de Informações

do- TO(IRINO CLLIB DO BRASIL
Telefone: 2-803?

ou regiões rádioerefletoras.
-Unidade 3 — Radiação Solar
3.a) Natureza e propagaçãoh_
.(estudo sumário) . Interferência
&fração.. Espetros:O, "(estudei•EUillt

rio) .
ri
3.3) Polarização • da luz. Prep
•dado da luz poldimda. i)olarime
tras e - sae.arimetros. •
3.c), Revisão dos conceitos de
das-energéticas. Descrição e utit
anão de aparellaos pata medida d

energia radiante.
• 3.d) 'Energia radiante e luz. Der
nições de poder embalsa) ou errasse'
poder absortivo ou absorção, refleti
viciada ou poder refletor, emissise
dada e coeficiente de extinção.
3:eS Leis da radiação: lei de Eli

cilho!, lei de Stefan-Baltzmann e L

do deslocamento de Wien. Perda- O
radiação solar na atmosfera: absoi
ção espalhamento e reflexão ditaa

Constante solar.
3.f) Albedo.. Balanço do calor n
atmosfera. Variação , da intenalda4
da radicação com a estação do ano
e a latitudeUnidade 4 e"- Temperatura
4 . Revisão do tarado das esc:
la.s tern-tome-ricas. Principais tipi
de teamornetros. Calor as especificoDilatação.
4.b) Temperatura do ar: calor
temperatura, processos e de t e :uniremas de calor, gradiente de tenip
satura, porque- existe o gradiente
) eT
s eraper. gturas em Meteorol.
. es6
"4er
gisa . .temperattna potencial, temp
ratura. Virtual e temperatura pote)
dal equivalente.'
4.fl) Estabilidade e histabilidad-

Distribuição da terriperattira &Obre
globo. Variação diária e -anual
temperatura.
4.a)' Temperatura do solo: prPrie dades tértnicas do solo (calorco'
cif
i ca. capacidade .aalor ifica e
Pa
dutividade térmica) fatores QUE ar
tara as variações.- da 'temperatura solo, variação diária e anual da tal
perdura do solo e late sabre as

da temperatura da' so'o
iltiam.r411
ão deranbsaelarolog
"ade
) tt5evis—
Zr: 5.a
aceitação dos tipos de barbrnetr
mala usados em meteorolorria.
e.b) A equação hldrostaece

Pdsto Ale venda .
dos DikRIOS OFICIAIS

o Prova de identidade:

Padrilo Internacional , de , Atra*
fera.
2.d) Estrutura vertical da drama_
ra: troposfera, taapopausa, estratrna.
fera e estratopausa. Ventos estia
tosfarlcos. Oonosfera. Subcama&

rações

Em Brasília
Na Sede do D.1.N.

p) Prova ,de qu: tação com o- aerViça eleitoral;
h) Ateetado de vacfnaçãp

2.c) Gases nobres: hélio, argene
neônio, krIptônio e uenônio. Ozeinie
origem de offinlo na atmosfera e su
distribnçião vertical. Valor d'água.

dida de pressão e correções. arari
ebes de pressão. Unidades- tV.iliz
das.

Unidade 6 — Unirdacle
• 6,a) Raças interrnaloculares. C.Jo
cano de tensão rape-Meia Pema
de taplace.capilaridade. Varáaç
rficial c:..mn a tempei
de tensão suPe
,
'
tara:
0.b) Viscosidade.
Fórmula de Ne
.
ton-Narvie. Lei de' Polasulle. F.
• mula de . Stoks. Variação da ve:ce

dade Com a temperatura.
6.c) Leis gerais de mudança

estado. Calores de fusa .), e vaporição. Condensaçad de ,liquefm.ãO
gases.

0.d) 0 ciclo Iddrológicaa. Pata
que afetam a evaporação e' d:strib

de vapor d'água. Ternanoloa
ar seca ar úmido, ar -saturado,
supersaturado e ar superresfria40•
çA0
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8.e) • Relação de mistura. Umidade
especifica, umidade relativa e umidade absoluta. Défice ee saturação.
Ponto de orvalho.
6.f) Variações de estado no ar
seco e úmido. Métodos para a determinação da evaporação. Evapotranspiração: seu conceito e aplicação A
Irrigação.
Unidade 7 - Condenseçao e
Precipztação
7.a) Revisão de higrometria: higrômetros e unidades de medida.
7.b) O vapor d'água na atmosfera. Condensação na atmosfera: base.s física e meteorológica. Formas de
.
condensação.
7.c) Nevoeiros. Orvalho. Nuvens.
Processos de precipitação. Indução
artificial da precipitação: questão estatística e questão flaica.
7.(t) Granizo. Núcleos de condensação. Clessilicaçáo internacional de
111.1VMS.

Unidade 8 - Ventos
8.a) Revisão de anereometria e
Unidades de medida.
8.b) FatOres que afetam o movimento do ar. Circulação primária.
8.c) Movimentos secundários; vento* ciclônicos e anti-cielônicos. Ventos locais.
Unidade 9 - Massas de Ar e
Frentes
Natureza
das massas do ar:
9.a)
origem, movimentos, claseificação e
tpropriedades.
9.b) leatOres que determinam .a
estrutura das massas de ar. troca de
calor entre a superficie da terra e a
atmosfera, modificaçíSes e as massas
de ar do hemisfério
' 9.c) Características gerais das
terentea: trontógénese e frontólise. As
principais zonas de frentes, as frentes em relação a temperatura, pressão e vento,. e classificação de frenese.
Unidade 10 - Eletricidade
10.a) Corrente elétrica. Sentido.
Circuito aberto e fechado. Conduti'lidado elétrica. Resistência e reaistividade.
10.b) Correntes alternadas monofásicas e pollfásieas. Alternadores.
Transformadores estáticos. Trans.
formação de corrente. Iluminação
elétrica.
Unidade 11 - Mn/etiologia
11.a) Conceito de Climatologia. O
' Clima e suas relações com a cintilação geral, Elementos e ateres do
Clima. A influência de oceanos e
continentes na distribuição da temperatura sôbre o gleba .
' 11.b) Os tipos de clima e as zonas
de clima. O sistema climático. A
classificação de Inenen. A classifiIlação de TbOrnthwaite.
11.c) Discuetão em tterno das classificações com especial aplicação ao
Brasil. A evolução e causas da variação do clima. O Clima do Brasil:
estudo geral. O Clima do Paraná:
estudo particular.
tfn ?dade 12 - Influência dos Ele.
mentos 'Meteorológicos na Vida
Vegetal e Animal
12a) Temperatura do ar e suas
relações com a vida vegetal e animal. As baixas temperateras sob
ponto de vista agronômico. Geadas.
12.b) Temperatura do solo e sua
relação com a vida vegtal.
12.c) Radiação solar e sua Influência sôbre a vida vegeta12.d) Influência da umidade do
ar e do solo sôbre a vida vegetal.
Incêndios lforestale.
12.c) Influência d.) vento na vida
ingetal.
Vaidade 13 - Postos Meteorológicos
' 19.a) Organização de montagens
:opostos meteorológicos: steueticos,
abolde loos e agrometooroltsmcos.
I
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Seção 1 - Parte II)

Práticas
1.) 'Determinação do . ponto de
equilíbrio de belanças analíticas.
.2.) Nivelamento de aparelhos.
3.) Métodos de pesada; pesada
simples, Borda, Gauss, Mendeleff
(tar a constan te) e metocios especiais
(pesar "n" gramas de uma dada
substância).
4.) Relação de braços de balança.
5.) Determinação da curva de
sensibilidade de uma balança ellentica e Wa curva de Curie (coeficientes inversos de sensibilidade).
6.) Determinação de massas espe.
cincas e densidades relativas: dubstâncias sólidas e líquidas pela balança hidrostática e pelo picnômetro;
substâncias mais densas que a- água
pelos aereometras (Nicholson e Fharenheit) determinação pela balança
de Mohr.
7.) Determinação cos pontos fixos
de um termómetro .
8.) Determinação de calores especlficos: sólidos e líquidos, pelo método das misturas.
9.) Determinação do coeficiente de
tensão superficial pelo método dos
tubos conjugados; pelos tubas capitares; pelo estalagnômetro.
10.) Determinação dos coeficientes
de viscosidade: pelo ciscosimetro de
Dswald; pelos vesconsímetros industriais de Hempler e Seybolt.
11.) Determinação do coeficiente
de dilatação de um líquido pela balança de Moler e dnatômetro.
12.) Determinação da pressão at..
mosférica local com as correções
usuais.
13.) Determinação da umidade do
az com auxilio do psicrômetro.
14) Prática de medidas elétricas
usuais.
15.) Determinação do meridiano
local com auxílio da bússola e teodolito.
10.) Determinação da longitude e
latitude de um dado lugar, com auxílio de cartas.
17) Organização de figuras e diagramas de interesse agrometeorOlógleo.
18.) Trabalhos de leitura no pôsto meteorológico da Escola.
19.) Práticas nas medidas de evaporação e evapotranspiração.
20.) Problemas snbre determina,
çâo da longitude hora,
21.) Cartas sinóticas do tempo.
Aprovado pela Congregação.
Secretaria da Escola de Agronomia
e Veterinária da Universidade do
Paraná, em Curitiba, 23 de-novembro
de 1984. Esmeraldino Santos, Secretário,
EDITAL IN1 9 17-64
Concurso para provimento de cátedra
De ordem dó Diretor torno público,
para conhecimento dos interessados
que, de acôrdo com Resolução do
Conselho Técnico-Administrativo em
sessão levada a efeito a 24 de agôsto
do corrente ano, e tendo em vista o
disposto no art. 20 do Decreto número 54.097, de 5.8.64, publicado no
Diário Oficial da União de 7 daquele
mês, pelo prazo de 180 dias, a contar
da primeira publicação deste Edital
rio Diário Oficial da União, acham-se
abertas na Secretaria desta Escola,
Rua dos Funcionários, sins, - Becacheri Caixa Postal 672. Curitiba Paraná, as inscrições ao Concurso de
Cátedra de Cadeira de Anatomia e
Fisiologia Comparada dos Animais
Domésticos do Curso de Agronomia
desta Escola:
Das ceeedições
19) Podereío inscrever-se ao concurso em aaprêço:
a) os docentes livre.s;
b) os profess8res catedrát'cos da
mesma disciplina admitidos por concurso de títulos e proves em outros
estabelecimentos de ensino, oficiais ou
reconhecidos.

Da inserirão
20 ) Requerimento de inscrição dirigido -ao Diretor da Escola, acompanhado dos documentos Que se seguem,
devidamente legalizados, inclusive
quanto ao reconhecimento das firmas
por notário público desta Capital:
a) Diploma de Veterinário, Médico
Veterinário, Agrônomo ou Engenheiro
Agrônomo registrado na repartição
competente;
b) Prova de ser bresileiro, nato ou
naturalizado;
e) Certidão de idade;
d) Atestado de eanoade física e
mental;
e) Documentos que comprovem sua
idoneidade moral;
ea Prova de estar em dia cone as
obrigações militares;
g) Prova de quitação acem o ser.
viço eleitoral;
h) Atestado de vacnação antivariálica;
i) Prova de identidade;
'1) Breve memorial descritivo das
atividades profissionais e científicas
que tenha exercido e se relacionem
com a Cadeira em concurso, acompanhado da respectiva documentação
comprovante;
1) Setenta e cinco exemplares, impressos ou mimeografados, de uma
tese inédita sôbre assunto do programa de ensino da cadeira;
m) Prova de haver pago a taxa de
Inscrição (Cr$100,00);
n) Uma estampilha federal de Cr$
20,00 que será inutilizada pelo Secretário da Escola.
O requerimento de Inscrição está
Isento de selo e os documentos enu.
merados nas alíneas de a a nt estão
isentos de selo de juntada,
3 0 ) O concurso de títulos constará
da apreciação, em tantas sessões secretas quantas forem necessárias, dos
seguintes elementos comprobatórios
dos candidatos:
a) Diploma e outras -dignidades
universitárias ou acadêmicas;
b) documentação relativa à atividade didática, particularmente a relacionada com a cacie:ra erri (xocarso;

c) estudos e trabalhos científicos,
técnicos ou profissionais, impressos,

mimeografados ou manuscrit os, especialmente os que assinalem pesquisas
originais ou contribuições pessoais de
real valor;
d) realizações prátioes de natureza
cientifica., técnica ou profissional,
particularmente as de interéese cole.tivo.
Parágrafo único . O simples desem
-penhodfuçõsública,tén
ou não, a apresentação de trabalhos
cuja autoria não possa ser atitenticada, e a exibição de certificados' ou
atestados supos:ticios não constituem
documentos idôneos.'
'40) O concurso de provas, destinado
a verificar a erudição e a experiência dos candidatos, hem como seus
predicados didáticos, constará das seguintes provas:
a) prova escrita;
b) prova prática ou experenental;
c) prova didática;
(l) defesa de tese.
Parágrafo -único. A ordem de seqüência das provas será estabelecida
pela Comissão Juladora„
Do Programa da Cadeira
5")
Parte Teórica
1 - Histórico. Definieão.
2 - Estudo genérico dos ossos; tipos de ossos, esqueleto.
3 - Músculos em geral; tpos de
músculos e dist:Cul/ao das principais
massas musculares.
4 - Articulaçõex caracterist:cas
das vários tipos.
- Pisioloala ateai da locou:44o.
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6 - Aparelho circule.t6e-o:
a) Morfologia cardíaca; istrioe, ven
triculos e válvulas.,.
b) Principais troncos artério-venosos e l'aefáticos.
c) Revolução cardíaca. Pequena •
grande circulação. Circulação linfatios.
7 - Aparelho respiratório:
a) descrição das vias aéreas eziedores;
b) grandes breaquios. Morfologia
geral dos pulmões;
c) mecânica respiratória.
Aparelho dgestivo:
8
a) morfologia geral do aparelho digestivo:
1) carnivoros e onivoros;
2) herbiveros não ruminantes;
3) herbiveros ruminantes;
4) aves;
b) principais fenômenos inecenecos
e químicos da digesteo ene animeis
domésticos.
g - Aparelhe, gento-uriruirlo:
a) morfologia geral do aparelho gêalto-urinário:
1) rins, ureteres, bexiga e uretra:
2) bôlsa e.scrotai e textictaos. Vias
espermáticas e glândulas anexas. Penes e prepúcio;
3) ovários e trompas. tftero e va.
gina;
• 4) glândulas mamárias;
b) urina: formação e excreção;
e) fisiologia da reprodução;
1) ciclo estral;
2) fecundação. Gestação. Parto;
3) leite: formação e excreção.
- sis4ema nervoso:
a) conceito de sistema nervoso centrai. e vegetativo;
b) Sistema nervoso central: reflexos;
c) regtdação neuro-vegetativa.
s sent,d00:
gsae9nstiddoos;
â"dedoósr
an) c-onócregito
b) fisiologia geral dos órgãos dos
sentidos.
12 - órgâ'os endócrinos;
a) glândulas de secreção interna:
situação.
b) fisiologia geral dos órgãos endámanos.
Parte Prática - Anatomia
A - Demonstração e estudo morfológico gemi em cadáveres preparados, peças de museu, esfolados e esqueletos.
1 - Diferentes tipos de assoa.
2 - Distribuição topográfica das
principais massas musculares.
3 - Diferentes tipos de articulações.
4 - Coração e grandes vasos.
6 - Vias aéreas anteriores. Grandes brônquios. Pulmões.
6 - órgãos do aparelho digestivo.
7 - órgãos do aparelho genito-urte
nário.
8 - Sistema nervoso central: encéfalo e medula.
g - Órgãos da visão e dia audição.
10 - Locallazção das glandulas de
secreção Interna.
Parte . Prática - Fisiologia
B - Demonstrações fisiológicas ern
montagens previamente preparadas:
11 - Observação da revolução cardíaca ene batráquio,
12 - Mecânica respiratório,
13 - Ação digest!va da saliva.
14 - Observação dos movimentos
pes•estálticos "ia situ".
Aprovado pela Congregação.
Secretaria da Escola de Agronomia
e Veterinária da Universidade do Pe.
aa ná. Curi tiba, 23 de novembro de
1964, - Esmeraldinn Santos, Secretarie).

612 Sexta-feira 5
EDITAL N9 eb-64
De ordem cio Diretor, torno. público
to, para conhecimento dos interessados que, de acôrdo com Resolução do
Connelho Técnico Administrativo em
sessão levada a efeito a 24 de oanósta
do corrente ano, e i•••endo em vista o
disposto no artigo 29 do Dearet•o número 54.037, de 5 de março de leal,
publicado no Diái-io Oficia.: da União,
de 7 daqueies mr2s — pelo prazo de
180 dias, a conter da primeira publicação diaLe Edital no /31 :áro ("nocinz.
da Unnio, achem-se abertas na Secretaria desta Escola, Rua doe Funcionários, sem número — Racacheri
— Caixa Postal 672 Curitiba —
Paraná as inscrições ao Concurso de
Cátedra da Cadeira de Solos do Curso
de Agronomia desta Escola; .
a) os docentes livres
1). Poderão inscrever,se ao concurso em aprêço:
b) os professores catedráticos cia
ou mesmo disciplina admitidos por
concurso de títulos e provas em outros estabelecimentos de ensino, oficiais ou reconhecidos.
Da Inscrição

29) Requerimento de inscrição dirigido ao Diretor da Escola, acompainhado dos documentos que se seguem, devidamente legalizados, tittclusive quanto ao reconhecimento das
firmas por notário público desta. Capital:
a+ Diploma de Agrónomo ou Èngenheiro Agrônomo;
b) Prova de ser breance o, nato ou
naturalizado;
c) Certidão de idade;
d) Atestedo de sanidede fieica e
mental;
e) Documentos que comprovem
sua idoneidade morai;
f) Prova de estar em dia CCM as
obrigacões militares;
g) Prova de quitação cora o serviço eleitoral;
h) Atestado de vecinaceo antivariólicai
i) Prova de identidade;
j) Breve memorial deseritiao das
atividades profissionais e científicas
que tenha exercido e ea reeaciernem
com a Cadeira em conouno, acompanhado da respectiva docureento.çã'o
comprovante;
I) Setenta e cinca exemplares,
Impresso; ou wirricoerafadce, de uma
tese inedita efibre aesinato do programa de ensino da cadenen
m) Prova de haver eago a teen
de inserção (Cr$ 300,00) •
n) Uma estampilha feeeeel de CeS
20 00 que será inuttlizedo neio Secretário da Escola.
•
O requerimento de inscrição cetá
Isento da sêl.r) e os dommentoa enumerados na ai):nea, a a na esieo nentoa de sêlo de juntada.
3? ) O cone= de' 'inales colunará da aprecfe g o, em tantas seseees
secretas ementas forem necessárias,
dos seguintes elementos complobatórios dos condidatos:
a) Diploma e ouraa dignidades'
universitá rias ou academicas;
b) dooumentação eeliativa à. atividade didática particularmente a
relacionada com a Cadeira em cora
cureo;
e) estudos e trabalhas científicos
técnicos ou profissionais impreasoa,
mimeoarafados ou manuscritos, espepecialmente os que arasiralem pezquiens origina!, ou contribuições práticas de natureza eentfilea, técnica
ou profissionel, particulannente as de
interêese coletivo.
Paráorafo único. O simples desempenho de funções públicas Mente
cas ou não, a apresetação do Cabalho a cuja entorta não pç ssa ser autêntica, e a exibiçeo de certificados
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14 — Estrutura — Gênese — Normas 1 3 — Análise granulométrica — Dea
terminação dos índices F13.,
de descrição, caracteres e clas—RA—DE.
sificações.
.!
15 — Consistência — Feltres que in- 4 — Determinação dez " cem:tentes
volumétricas.
fluem em ecu comportamento.
neterminac . o das consiantee
16 — Côr do Solo — Elementos res-• 5 — ee
unidade.
ponsáveis — Significado.
1 * O — Datearninaçeo da côr das solos
17 — Atenoef era e temreratara
mearemodo — aterrar in mi il io —
• solos.
Fscrix de IlIunscii.
18 — Agua do solo — Claseilicemeo.
19 — Retençeo e movimento d'ennia 7 — Idanaficoeilo doe horiarres de
una perfil do solo.
no eolo.
—
unidade do solo, 8 — Cena d anostra cl
23 — Constante'
.
anicronamólítose
21 — Processos de oluidaçáo e navio.9 — Observaçõe.s na orarmo da —
ção.
textura — estrutura e consiee
22 — Perfil do S.cieo Plorizonies —
Do rema:ia:a ,as an:
tência.
Nomenclatura, horizontes • es113 — Avaliação da piofaneedede efer — Parte 7?-1-cc.
peciais, uso de subscritos.
tiva de um solo.
a - Formações especiais no perill
Introdução áo estudo da cadr:ta
1 11 — Descrição do solo no campa
• do solo.
ao nível de Grandes Grupos --..
24 — Processos Pedogeneticos — GeA — Geologez
rm — Perfil Modal.
Noas
neralidades.
— Considerações gerais sabre os 25 — Latolização
Características de 12 -. Levantamento de pequena área
principais tipos de rochas forpara fins de avaliação da capa.
de um perfil típico,
madoras de solos.
cidade do uso.
Podzolização — Caracterf.sticas
2 — Minerais formadores das rochas 26 — de
O Curso terá, sua complernentacãO.
um perfil típico.
e dos solos — importâncias.
27 -- Calcificação -- CaractarLsticas com excursões ao interior do Estado,
g — Formações geológicas da lotepara se verificar os Grandes Grupoã
de um perfil típico.
se do Estado.
28 — Solenização — Solonização e de Solos que apresentem maior iri
Colonização — Considerações terêsse agronómico.
Pedoiogia
B
Aprovapo pela Congregação.
gerais.
4 — Divisão da ciência do solo.
Escola de Agronomia e areterinárla
29 — Gleizaçã,o — Processos de oxido5 — Solo. Conceito e generalidades
da Universidade do Paraná, em Cu*.
•
redução.
6 — I-ntemperização: Química e Teto- 30 _ solos Ridromorficos — Aluviões tiba, 24 de novembro de 1964.
•
lógica.
tsmeraldino Santos, Eecretkto.
— Características de perfil tí7 — A rocha znater como fator Cie
picos.
formação do solo — Formaçãae
EDITAL N9 49.64
do solo em rochas: Magmati- 31 — Classificação de solos — Sistemas e gluparaentos — Prtna COncuiso Para provimento de Cátedra
cas matamortlo.as sediniencipais grandes Grupos que ocor- De ordem do Diretor, torno públie,
men tares.
rem no Estado:
8 — Relêvo e tempo corno fatores
co, para conhecimento dos lntereasaforraadores do solo.
dos que, de acórdo com Resolução dó
32
—
Classificação
para
fins
de
Ca9 — Clima e organismos vivos como
Conselho TécnicoeAdininistrativo eine
pacidade
de
uso.
fatores de formação do sole.
sessão levada a efeito a 24 de agóstõ
..- Parte práteca
10 — Constituição do solo — Fases.
do corrente ano, e tendo em vista 9 •
11 — Física do solo — Generalidades. 1— Identificação macroscópica das disposto no artigo 2 9 do Decreto n9
12 — Constantes volumétrticas
de 5-8-64, publicado no Diário
principais rochas formadores 54.097,
solo..
°lidai da União de 7 daquele mas,
de
nossos
solos.
13 — Textura .
Cemposição
pelo prazo de 180 dias, a contar da
Classificação — Processas e 2 a- Técnica de coleta e preparo primeira publicação dêste Edital. no
importância agi icole.
de amostras para • análise.
DMrjo Ofici al da Unido, acham-se
abertas na, Secretaria desta Escola,
Rua dos Funcionários s/N 9. Bacachee
ri, Caixa Postai 672, Curitiba-Paraná,
as Inscrições ao Congresso de Cátedra
da Cadeira de Agricultura Especial do
Curso de Agronomia desta Escola:
Das Condições
le) Poderá, inscrever-se a0 C,'11C111N1
ao em apreço:
a) os docentes livras
• b) os profess.epres catedráticos da
mesma dieciplina admitidos por concurso de títulos e provas em outros estabelecimentos de ensino, oficias
(Prefeitura do Distrito Federal)
reconhecidos.
Da Inscricdo
2?) Requerimento de inscrição
Derreto re 15.155, de 15-2-60
rleido ao Diretor da Escola, acompanhado dos documentes que se seguem, der:demente legalizados, Inclusive quanto ao reconhecimento das
DIVULGAÇÃO N9 82.9
pflirtfia: s por notário público desta na) relploma de Agrônomo ou Engenheiro Agrônomo registrado na repare
tição competente;
b) Prova de ser brasileiro, nato ou
naturalizado;
Preço ! 20,00
c) Certidão de idade;
d) Atestado de sanidade fana

ou atestados suposi ticios não conet.-tuem documentos idôneos.
C) O concurso de provas, destinado a verificar a erudição e a experiência dos candidatas, bem comoseus predicados d.:Ui:iene,. constara
•
dr..s seguintes provas:
a) prova carita;
b) prova prática o-a ex,..crimmta::
c) prova dirlática;
•••
d) defesa de tesa.
Parágrafo único. a enian do remes:nela des provas, at•ret (e:ata-escala
pala Comissão Ju1en•ao-3.

CADERNO DE
OBRIGAÇÕES

mental;
Documentos que comprovem

VENDA
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Ageacia is r215c10 da Pazenda

Ateade-se a pedidos pelo Sendo de Reemb6lso Postal

aue,

Idoneidade moral;
f) Prova de estar em dia com
obrigações militares;
g) Prova de. quitação com o serviço
eleitoral;
1icha); Atestado de vacinação mancai-16e

t) Prova de identidade;
/) Breve memorial descritivo das
atividades profissionais e cientificai:1
que tenha exercido e se relacionant
com a Cadeira em Concurso, ticorripae,
nhado da respectiva documenta-2.k
comprovante;

dl exta-feira 5
Z) &tanta e cinco exemplares, impressoa eu miniecayafaaos, de• uma
tece. inédita ceaae 0E3T.0t.0 da programa de ensino Ca cadeira;
9n) Prova Ce n
- avar pano a taxa de
inscrição (Cia :23,M;
n) Uma as:em-aliam fcaeral do Cr$
20,a9 rala será inuttliaado pelo Secretario da rz.::3!.?..
O ra a rarilarlito da irseriçaa está
bento Co- (.320 o Os doei cnu_
cacredc na alanea e, a co estria isenta-1 cia Ealo de jun:aaa.
3'?) O eansataao Ce “aars canstara
ca aarecalçao, cai •:. eraa's .seasias szeretas oitentas ne.paaaraan, aos
reauirtt:s cla-a pa,aa asaaracaatarlaz
das candiaatoe.:
a) Eleita:ria e onaaa. disalid2das
univerrita,:laa
1))
ó atividade aaraaularin!:rda a relearIcnada Cor] a G:Ler:ira ern earieurs0;
e) r_!tvci.es o cient:ficc3,
tienic" OU prcaassinn a ls, iraarzascs,
Inimeraiaa;:acica oa mar_u p rite.s , em:)_
abam:a l ta os r..u:;
nepatia.as
oriainnai ou ecrariaaaa'p a, aass:ais
real 'alar;
(7.)
raanaea
aa natureza,
clenta:ica, taa eira cc. '„,:roi"i,sienal,
prticulairncntc r.3 da
coletivo.
Paraara fo 1.11.1C3 ri ;i1n3'..Cs dosamponho ela furadas nablicar, téeaicas ou
nao, a raaasantaaão da trabalhos cuja
asUloria niar) paro ser aniantleada, e
a exib'aa.o de certiaier das en atestadeas
..,upo:itacics rai o COrStiti:21n aaptunantoa irlaecos.
49 ) O .cancanso da a.roara. ria;lanada
a uri:ia:ir a caudiaao e a. Tarriencia
das caricadatos, bera cama seas predicados didat'ces, constará das seguintes 'provas:
a) prova escrita;
b) prova pratica eu expar:inantal;
prova didática;
.
d) defesa de tesa.
Parapaafo único _ a ordem de se.
quancia das piavas, scrt estabalecida
pela Comissão Julgadora. • .
59 Do programa ela Cade;ra
A) Plantas de inverno.
• 1 — Cereais: Trigo, Cent&o, Cevada, Avela,
2 _ Textil: Linho.
B) Plantas de verão;
1 — Cerccris e Leguminosas Alimentares: Arroz, Milho, Feijão, Soja.
Algodoeiro, Rani.
—
3 — Outras plantas de grande importância na econenzia Brasileira:
aVfandiaaa, Cana de Açúcar, Fumo,
Cafeeiro, Cacaueiro.
4 — Forrageiras: Alfafa, Capim Co. lorvao, Capim Jarrai uá, Cerrai Catingueiro.
PARTE TlaCiRICA
Cultura. ao Trigo
Hirtai-iro, orim, impartancia e
mas. Dados e:artísticas. Valor nutri_
taro.
•ileacriaao batanica dr, planta.
Palrearas aspar:ias e variedades.
Ciclo evolutivo. Parlarias críticos.
Exiaancia relativas nos principais
ateres climaticos.
Solas, ma i s adumarias e sau rreparo.
Adulem-ao.
. Escalha e praparo da semente para
Piar t:o, Saleção mecanica, •
o Sem:ar:ufa.
Prceessos e épocas.
Quantidade de :noventa a empregar.
Tratos ou cuidados bultura.is: capina, csearificação, daponta, pulverizaçaa e polvilhernento.
Roteco e. culturas.
' • Colheita. }lacra e "ponto certa"
para realizá-la. Processos.
Trilha, debulha ou batedura. Pra",essas. Rendimento cultural.
Armazenamento. Conservação..
Melhoramento. Processos.
a Particularidades especiais da cultarapa. Considerações econômicas
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Cultura do Cantata — Idem ao anClima. Solo e seu preparo. Adubação.
teaior.
Cultura da Cavada — Idem ao anSemeadura. Escolha das sementes.
terior.
Época, porcessos. Plantio canso: ciado.
Colheita. Pr oc caso s
Cultura da Aveia — Idem co anterior.
Debulha ou trilha. 2:-.ndl:nento
cul aura
Cultura do Linho.
AIW13.7.21.1e.t.',: - . 0 e campa:aça:e,
Histórico, origem, l aia:ariana:a e
usos. Dados estatístico:.
rialliorarna.nta. E-aos:asa:eis.
Cultue!, da Soja
Descrinão koUirlica da planta.
Idam a anterior.
PrinciPais esaacies e variedades.
- Cultapaa do A:tear:cairo
Ciclo evciutivo.
'Histórico, origem, impartannaa usos,
*Clima. Periccias críticas.
nadC3 eStatíStiZOS.
Solo e sou preparo. Adubação.
Escolha e preparo da semente para • Descrição batanica da planta.
Paincinais espades e varleaades.
o plantio.
Earneadura.. Processos e épocas. Ciclo eacluavo. Perlados critica;.
Clima. Solo e seu prepara. laduhaQuantidade de semente a empregar.
Tratas culturais durante a vegeta- , Ça3.
,
aa.o,
.Sameadura, Escolha e preparo da
semente para plantio, lapcza, vacasRata:a:ao da cultura.
Colheita. Época e "ponto- certo" ses, etc.
Tratos
cal:lados culturais. Despara efetua-1a, Processos. •
Trianaa,ein, debulha ou batedura. baste, replantio, capação, pada,
Relacao de culturas. Culturas inConservação em medas.
Preparo da fibra, Maceração (cur- tercaladas (censo:dação).
Armazenarnanto (de stra:aj o da• rea
timento) a saco e dentro 'de água
-ta:lho).
(meias naturais) e e maparalhos
Be.neliciarnento e armazene:manto.
laaneficiamenta da fibra, raedem, Rendimento cultural.
Melhoramento. (aaanica dautaleespeclaidem, assedagem.
cundação, cruza manta; s.eleaao,
ilanelananio,
Pardeularidades eseseciais da cultu- darão).
Cultura do laraní
ra. Considerações económicas.
Idem a antepor.
Cultura cio Arroz
Cultura da Mandioca
Ilaatórico, origem, hnportancia e
Histórico, origem, importância, 'usas.
uses. Dre.OS estatísticas. Valor nuDadas estatísticos. „Valor nutritivo.
tritivo,
Dascrição botaram (caaaraares marDaa_criçao botanica da planta.
Principais espécies e variedades,. folóaleas da planta).
Principais espécies e varie:Irdes.
Ciclo evolutivo.
Clima. Exiganclas relativas aos Celo evolutivo. Períodos criticas.
Clima. Solo e seu preparo. adubaprincipais fatiires climáticos. Parlação.
dos criticas.
Plantio. a:se:lha das manavas ou
Soles mais adequados e seu prepa"rama". Canservação. Época, precesro. Adubação.
Escolha é preparo da semente para SC3.
Tratos culturais, Rotação de cultuplantio.
Sistemas de cultura. Cultura do ras. Consarciação.
• Colheita. Época. Processas. Consersêco (ou sequeiro), cultura irrigada
cultura por transplanto de mudas. vação. Preparo de "raspas".
Rendimento cultural. (raizes, fariDistribuição (oontrôle da Égua).
Tratas ou cuidados culturais du- nha, polvilho) ,
Melhoramento. Processos.
rante a vegetação.
Conservações econômicas e particuRotação de culturas.
-Colheita. Época e "-ponto certo" laridades especiais da cultura.
Cultura, da Cana de Açúcar
para realizá-la. processos.
Histórico, origem, importância, usos.
dabuiha Ou batedura. ProDados
estatísticos.
cessos.
Descrição botânica da planta.
• Secagem. Beneficiamento. RendiPrincipais espécies e variedades.
mento cultural.
Ciclo evolutivo. Penados críticos.
Armazenamento. Conservação.
Clima. Solo e seu preparo. AdubaMelhoramento. Processos.
Particularidades inerentes à, esta ção verde.
cultura e considerações econômicas re- . Plantio. Escolha dos "roletas" para
plantio. Época, processos.
lativas à mesma.
Tratos. culturais. Rotação de cultuCultura do -Milho
Histórico, origem, importância e ras e consorciação.
Colheita. Época, processos.. Rendiusas. Dadas estatísticos. Valas numento cultural.,
tritivo.
. Melhoramento. Mutações somaticas.
Dascriçao botâniea da planta.
Principais espécies e variedades. Cruzamento.
Particularidades espadais -da cultuCiclo evolutivo. •
Clima. (exigências relativas aos ra e breves considerações ecenômi.
.
principais fatiares climáticos. Perío- cas.
Cultura do Fumo (Tabaco)
dos criticas).
Histórico, origem, importância. DaSolas mais adequados e seu preparo.
Adubarão.
das estatísticos.
Escolha 'e preparo da semente paDescrição botânica da planta. Principais espécies e variedades.
ra plantio.
Semeadura. Processos e épocas de Ciclo evolutivo.
efetuá-la. Espaçamento. Quantidade
Clima. Selo e seu preparo. Adubade sementes a empregar.
ato Tratos culturais durante a vegetaProdução de mudas. (viveiros).
ção.
Transplantação. Rotação de culturas. Culturas in'Tratos culturais durante a vegetatercaladas. (consorciação).
ção; Desfôlha desponta (capação),
Colheita. Época e processos.
desolha (desbrota). Rotação de cita
DebUlha. Secagem. Armazenamen- tura. Consoaciaçã'o.
to. Rendimento cultural.
Colheita. Cura da fôlha e seu preMilho para silagem (ensilagem) e paro. Fumo em corda. Rendimento.
fenacão.
Melhoramento. Auto-fecundação e
Melhcramento. Procesaos. Milho cruzamento. Seleção, hibriciação.
híbrido. Polonizaçâo, controlada.
Particularidades especiais e breves
' Cultura do Feijão
Históriso, origem, importância e considerações econômicas.
usos. Dados estatísticos. Valor nutriCultura do Cafeeiro
tivo.
Histórico, origem, importância,. DaDescrição botânica da planta.
dos estatísticos. Propriedades.
Principais espécies e variedades. Cl-.
Descrição botânica, da planta, (cacio evolutivo. Período critico.
racteres morfológicos).

.
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_
Principais espécies e variedades.
Ciclo evolutivo. Sub-períodos.
Clima. Solo e preparo. Desbravamento. Adubação.
Produção de mudas, (viveiros). Escolha e preparo cia eemenia.
Plantação dearalliva. la:Ciaadas, épa.
cas, eipaçamentaa, etc.
. Tratos cultura ia. a: oda, da-ar a:a.
Culturas intercaladas, tazaparaan:na
Carabata às caniara. Caaas para 23
,a,,-;Lios das chuvas.
Colheaa. }Ta:oca, r.ifcc:n. scS. :F2,Inframo.ç:Icé do cisco.
Przralo do café- co lava°, lavaaein
3 socaananto.
il:ncficio. flandivaonto.
MellIcramano. rrOC27SCS.
Part:culariduans espaciais e breaPs
consiclavações • eecn.ainicas.
Cultura do Coe:aleiro
Zaptarico. craTarn, iranca.....nzia. Dados ca.:alisara:.
Lazeriçao 1:e.aalaa da
Piazza:iras eanacaai, a N..-vi:jataar.
Ciclo evhiavo. Sub-nraaaar .
Climn. ',sala c s2ii.
varina. Aduliaç:o.
Plaraaaçao. Las:caia e itraa
da
monte para pia:alio.
Trates culturais. aa,:aaaaaa:s. Flautas intercaladas.
Colheita "12 ento cra lu" an, apanias.
Preparo da czaaeate cdar.aa. 1-arrramta-Jazo e sacdem. lacnalmeato.
Breves conside., aaralas c:aaaia.Veas
particularidades c.speelaia.
Cultura da Alia:a
Histórico, origem, irarazr,a aacir , Da
dos eetatisticcs.
Dascrição balalaica da planta.
Principais c:mes cles e vawiadadea.
Clima. Solo e seu preparo. Adubação.. Inoculação do solo.
Semeadura. )ecolha e preparo da
samenie para plantio. Época, processas.
Tratos culturais. Escariflcação,
pins, clespaaguejamento.
Ceifa,
Fenaçaio., Enfardamento.
Comer va çã o . Rendimento.
Breves considerações econômicas e
particularidades espaciais relativas á
esta cultura.
Nota: As doenças e pragas das culturas constantes dêste programa, serão estudadas nas cadeiras de Fltopatolcgia e Entomologia.
Parte Prática
Aulas práticas realizadas de preferência nos campos do cultura da Estação (Experimental da Escola, em
Canguiri, constando, sobretudo, do
operaçaas rclativas à formação de
culturas típicas da região; escolha e
preparo das cementes paaa plantio;
mistura e aplicação de adubos; plantação em nível e em contei:no; aplicação de trataas culturais (épocas mais
oportunas); reconhecimento do "ponto certo" para a colheita das diferentes plantas viltivadas; anotação
registros especiais das diversas .?ases
do ciclo evolutivo dessas plantas; estudo comparativo das. principais Sementw, variedades, etc. Eacursões
Estações Experimentais o prapriecla.,
des aaticolas de maior importanciu.
(Aprovado pala Conarearraio).
Secretaria da Escola de Agrcnoinin
e Veterinária da Universidade do Paraná, em Curitiba, 26 de novembro de
1934. .— Esnic7aldino Santos, Secretario

EDITAL No 5O-(11
Concurso para proMiLento
eC Cai.`cdra
De ordem do Diretor, torno público,
para conhecimento dos interessados
que, de acôrdo com Resolução do conselho Técnico Administrativo em sessão levada a efeito a 24 de agôsto do
corrente ano, e tendo em vista o disposto no art. 29 do Decreto n 9 51.097,
de 5-8-64, publicado no Diário Oficial
da União de 7 daauele mês. nein nra-
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Do programa da cadeira
so de 180 dias, a contar da primeira
publicação dêste Edital no Diário OfiQuinto:
cial da união, acham-Se abertas na
Secretaria desta 'Escola, Rua dos Fun— Fisiologia e suas relações com
cionários sem numero — Bacacheri —
as outras ciências. Bases físicoCaixa Postal — 672, Curitiba — Paquímicas dos fenômenos fisiolóraná, as inscrições ao Concurso de
gicos. Revisão das noções sôbre
Cátedra da Cadeira de Fisiologia do
soluções, pressão esmótica, e
rui so de Veterinária desta Escola:
pressão encótica, pEL, tensão superficial, fenômenos elétricos
Das
condiçõzs
nos seres vivos.
ri Poderão inscrever-se ao concur- 2 — Sangue, Linfa. Liquido cérebro
so em apreço:
espiral. Líquido sinovial.
01 os docentes livres;
3 — Organização geral do sistema
b) os professôres-catedráticos da
nervoso. Receptores e ejectores.
mesma disciplina admitidos por conReflexos.
curso de títulos e provas em outros 4 — Fisiologia geral dos músculos e
estabelecimentos de ensino, oficiais ou
das glândulas.
reconhecidos.
5 — Circulação do sangue.
Da inscrição
6 — Fisiologia do coração.
29) Requerimento de inscrição diri- 7 — Fisiologia das artérias, capilares
e veias.
gido ao Diretor da Escola, acompanhado dos documentos que se seguem, 8 — Respiração na série animal.
9
—
Mecânica
respiratória.
devida mente legalizados, inclusive
quanto ao reconhecimento das firmas 10 — Transporte e troca de gases.
11 — Regulação da respiração.
por notário público desta Capital?
12 — Respiração das aves.
a) Diploma de Veterinário, ou Mé- 13 — Digestão. Alimentos.
dico-Veterinário registrado na repar- 14 — Preensão dos alimentos. Digestição competente;
tão bucal. Deglutição.
b) Prova de ser brasileiro, nato ou 15 — Digestão no estômago simples.
naturalizado;
16 — Digestão nos ruminantes.
C) Certidão de idade;
17 — Digestão no intestino delgado.
d) Atestado de sanidade física e 18 — Digestão no intestino grosso.
mental;
•
Defecação.
e) Documentos que comprovem sua 19 — Digestão nas aves.
Idoneidade moral; 120 — Absorção.
1) Prova de estar em dia com as 21 se Equilíbrio ácido-básico. ÁZ11 9. e
obrigações militares;
eletrólito.
g) Prova de quitação com o serviço 1 22
Rins e urina.
eleitoral;
23 -- Funções da pele.
li) Atestado de vacinação antivarió- 24
Metabolismo dos glicídeos, lipilica;
deos e protideos. Trocas energéProva de identidade:
ticas.
1) Breve memorial descritivo das 25 — Regulação da temperatura.
atividades profissionais e científicos 26 — Minerais e vitaminas.
que tenha exercido e se relacionem 27 — Fisiologia especial dos músculos
com a Cadeira em concurso, acompa- 28 — Neurofisiologia. Receptores e
nhado da respectiva documentação
efectores.
comprovante;
29 — Funções da medula espinal.
1) Setenta e cinco exemplares, im- 30 — Bulbo e cerebelo. Hipotalarno.
pressos ou mimeografados, de uma teReflexos posturais.
se inédita sôbre assunto do programa 31 — Fisiologia do cérebro.
de ensino da cadeira;
32 — Fisiologia do sistema simpático.
m) Prova de haver pago a taxa de 33 — Órgãos dos sentidos.
Inscrição (Cr$ 300);
34 — Sistema endocrino.
n) Uma estampilha federal de Cr$ 35 — Reprodução. Fisiologia dos tes20 que será inutilizado pelo Secretátículos e dos avarias. Fisiologia
rio da Escola.
do feto.
O requerimento de inscrição está 30 — Crescimento e morte.
isento de sêlo e os documentos enumerados na alínea "a" a "m" estão
PARTE PRATICA
isentos de sélo de juntada.
39) O concurso de títulos constará
1 — Sistema cárdio-vascular
da apreciação, em tantas sessões secretas quantas forem necessárias, dos 1 — Circulação capilar.
seguintes elementos comprobatórios 2 — Pressão arterial (medida indireta) .
candidatos:
a) Diploma e outras dignidades 3 — Pressão arterial em cão.
4 — Exame do coração "in situ" em
universitárias ou acadêmicaS;
batráquio e em mamífero. inb) documentação relativa à ativi2
fluência da temperatura. Comdade didática, particularmente a reparação entre coração de batrálacionada com a Cadeira em concurso;
quio e coração de mamífero.
c) estudos e trabalhos eientificos,
técnicos ou profissionais, impressos, 5 — Cardiograma de batráquio "in
situ".
mimeografados ou manuscritos, especialmente os que assinalem pesquisas 6 — Coração isolado de batráquio em
perfusão.
originais ou contribuições pessoais de 7 — Coração
isolado de mamífero
real valor;
em perfusão.
d) realizações 'práticas de natureza
cientifica, técnica ou profissional, par- 8 — Aurícula isolada em mamífero.
ticularmente as de interêsse coletivo.
2 — Aparelho respiratório
Parágrafo único. O sim ples desempenho de funções públicas, técnicas — Espirometria.
ou não, a apresentação de trabalhos 2
Pneumograf ia.
cuja autoria não possa ser autentica- a __. Pulmão isolado.
da, e a exibição de certificados ou
3 — Aparelho digestivo
atestados supositicios não constituem 1 — Ação digestiva da saliva.
documentos idôneos.
2 — Movimentos do intestino. Intes49 — O concurso de provas, destitino isolado.
nado a verificar a erudição e a expe- 3 — Ileo isolado de cobaia.
riênci a dos candidatos, bem como seus 4 — Absorção intestinal.
predicados didáticos, constará das se- 5 — Motilidade e gastro-intestinal
guintes provas:
"in vivo".
a) prova escrita;
4 — Aparelho renal
b) prova prática ou experimental;
c) prova didática;
1 — Diurese em cão.
a) defesa de tese.
Parágrafo único. A ordem de se5 — Sistema nervoso
qüência das provas, será estabelecido.
Animal
espinal. Reflexos
1
—
pela Comissão Julgadora.

6 — Complexo neuro-muscular
1 — Preparação neuro-muscular.
2 — Excitabilidade neuro-muscular.
3 —IVIiografia.
1 — útero isolado.
Aprovado pela Congregação.. Secretaria da Escola de Agronomia
e Veterinária da Universidade do Paraná, em Curitiba, 24 de novembro de
1964. — Esmeraldino Santos, Secretário.
EDITAL N9 51-64
Concurso para provimento de CdtecIN
De ordem do Diretor, torno público,
pa,rapara conhecimento dos interessados que, de. acôrdo com Resolução do
Conselho Técnico-Administrativo em
sessão levada a efeito a 24 de agosto
do corrente ano, e tendo em vista o
disposto no art. 2 9 do Decreto número 54.097, de 5-3-64, publicado no
Diário Oficial da União de 7 daquele mês, — pelo prazo de 180 dias, a
contar da primeira publicação deste
Edital no Diário Oficial da União,
acham-se abertas na Secretaria desta Escola, Rua dos Funcionários sem
número — Bacacheri — Caixa Postal — 672 — Curitiba — Paraná, as
Inscrições ao Concurso de Cátedra da
Cadeira de Histologia e Embriologia
do Curso de Veterinária desta Escola:
Das condições
1 9 ) Poderão inscrever-se ao concurso em aprêço:
'a) os docentes livres;
b) os professôres catedráticos da
,mesma disciplina admitidos por concurso de títulos e provas em outros
estabelecimentos de ensino, oficiais ou
reconhecidos.
Da inscrição
29 ) Requerimento de inscrição dirigido ao Diretor da Escola, acompanhado dos documentos que se seguem,
devi ciamente legalizados, inclusive
quanto ao reconhecimento das firmas
por notário desta Capital:
a) Diploma de Veterinário ou Médico-Veterinário registrado na 'repartição competente;
b) Prova de ser brasileiro, nato ou
naturalizado;
c) Certidão de idade;
ci) Atestado de sanidade física e
mental;
e) Documentos que comprovem sua
i doneidade moral;
.1) Prova de estar em dia com as
obrigações militares;
g) Prova de quitação com o serviço
eleitoral •
iicha); Atestado de vacinação antivariói) Prova de identidade;
1) Breve memorial descritivo das
atividades profissionais e cientificas
que tenha exercido e se relacionem
com a Cadeira em concurso, acompanhado da respectiva documentação
comprovante;
1) setenta e cinco e x emplares, Impressos ou mimeog
rafados, de uma tese inédita sôbre assunto do programa
de ensino da cadeira; ,
m) Prova de haver pago a taxa de
i nscrição (Cr)
e 300,00)
.n) Uma estampilha federal de Cr$
20 que será inutilizado pelo Secretário da Escola.
O req uerimento de. i nscrição está
isento de sêlo e os d ocumentos enumerados na alínea "a" a "m" estão
isentos de sêlo de juntada.
39 ) O concurso de títulos constará
da ap reciação, em tantas sessões secretas quantas forem n ecessárias, dos
seg uintes elementos comprobatórios
dos candidatos:
a) Diploma e outras di gnidades unive rsitárias ou acadêmicas;
b) Doc umentação relativa à atividade didática, particularmente a rela-
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cionada com a Cadeira em concurso;
C) estudos e trabalhos científicos,
técnicos ou profissionais, impressos,
mimeografados ou manuscritos, especialmente os que assinalem pesquises
originais ou contribuições pessoais de
'
real valor;
cl) realizações práticas de natureza
cientifica, técnica ou profissional, particularmente as de interêsse coletivo.
Parágrafo único. O simples desempenho de funções públicas, técnicas
ou não, a apresentação de trabalhos
cuja autoria não possa ser autenticada, e a exibição de certificados Ou
atestados supositicios não constituem
documentos idôneos.
49 — O concurso de provas, destinado a verificar a erudição e a experiência dos candidatos, bem como seus
predicados didáticos, constará das seguintes provas:
C) prova escrita;
b) prova prática ou experimental;
c) prova didática;
cl) defesa de tese.
Parágrafo único. A ordem de seqüência das provas, será estabelecida
pela Comissão Julgadora.
Do PROGRAMA DA CADDIR
Quinto:
Introdução
1 — Definição da Histologia. Histórico do seu desenvolvimento.
Sua importância sob o ponto de
vista médico. Os diferentes setores da Histologia.
14 Parte. — (Técnica histológica)
2 — Microscópio.
3 — Fixação e fixadores.
4 — Métodos de inclusão.
5 — Micrótomos.
0 — Correntes e métodos de coloração.
23 Parte (Citologia)
7 — A constituição da matéria organizada. A teoria celular. Citoplasma e sua estrutura submicroscemica.
8 — Membrana eelular e organdides
citoplásmicos.
9 — Núcleo e cromossomas. Divisão
celular.
10 — Motilidade celular, fagocitose,
pinocitose. Secreção celular e
citomorfose. Degeneração e morte da célula.
11 — Citoquimica e histoquimiea
33 Parte (Tecidos)
12 — Noção geral do tecido. Definição e classificação dos tecidos.
13 — Epitélios de revestimento.
14 — Epitélios glanduras. Arquitetura-geral das glândulas.
15 — Os tecidos conjuntivas em geral. Os elementos constituintes
do tecido conjuntivo.
16 —,,Tipos de tecido conjuntivo
17 — Tecido adiposo.
18 — Sistema retículo-endotelial
19 — Tecido cartilaginoso.
20 — Tecido Ósseo. Ossificação.
21 — Tecido muscular. Generaliaades. Tecido museular liso.
22 — Tecido muscular estriado.
23 — Tecido muscular cardíaco Tecido nodal.
.
24 — Tecido nervoso. Neurônio, fibras nervosas e neuroglia.
25 — Nervos e terminações nervosas.
26 — Sangue e linfa.
27 — Tecidos hematopoiãticos.
49 Parte (Anatomia microscópica)
28 — órgãos linforreticuleres: Cã 1glios linfeticos e beco.
29 -- órgãos
Timo e
eenídalas.
30 — Aparelho circulatório.
31 — Anarelho digestivo.
32 — Glândulas anexas ao tubo ue estivo: Fígado e pâncreas.
33 — Aparelho respiratório
34 — Aparelho urinário.
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m) Prova de haver pago a taxa de
O -- Aparelho genital masculino.
de agôsto do corrente ano e tendo
— Lipídios e glucidios na alia
inentaçâo dos animais clotnésticoa.
ti — Aparelho genital feminino.
em vista o disposto no artigo 29 do inscrição teia as0,00);
n) uma estampilha federal de ...
6 — minerais na alimentação dos
7 — Glândulas endócrinas.
Decreto número 54.097, de 5.8.64, p u1 8 — Pele. Faneros e glândulas da blicado no Diário Oficial da União Crs 23,00 que sara inutilizada pelo animais domésticos,
pele.
de 7 daquele mês, -- pelo prazo de Secretano ria Esco_a.
'7 — Vitaminas na alimentação doe
O requerimento de inscrição esta animais domésticos.
89 — Terminações nervosas e corpús- 180 dias, a contar da primeira puculos sensitivos da pele.
8 — Antibióticos, hormônios e tranblicação dêste Edital no Diário Ofi- Isento de .sélo e os documentos enu40 — Centros nervosos.
cial da União aaham_se abertas na merados na -anca a a m. -tão asai. quilizantes na alimentação dos ani.
mais domésticos.
41 — Aparelho da visão.
Secretaria desta kcola, Rua dos tos de .sèlo de juntada,
42 -- Aparelhos da olfação e da gus- Funcionários — s_n — Bacacheri —
O — Medição dos valores dos ali39 O concurso de Ululas contará
tação.
Caixa Postal, 672 — Curitiba __ pa., da apreciação, em tantas sessões se- mentos.
43 -- Aparelho da audição e do equi- raná, as inscrições ao Concurso de cretas quantas forem necessárias, dos
10 — Faiares que afetam oa
líbrio.
Cátedra da Cadeira de Nutrição Ani- seguintes elementos comprobatóaos res. dos alimentos.
11 — Necessidades nutricionais para
mal comum aos Cursos de Agrono• doa candidata
Sn Parte (Embriologia)
mia e veterinária desta Escoa:
a) Dplorna e outras dignidades manutenção e produção.
12 — Forragens verdes, sllaaens
Embriologia geral
universitárias ou acadêmica.s;
Das Condições
h) Documentação relativa á ativi- renas na alimentação dos animais
44 — Os gâmetos e gametdgènese.
1 9) Poderão inscrever_se ao con- dade didática, particularmente a re- domésticos.
48 — Fecundação.
curso em apreço;
13 — Raízes, tubérculos. cereais e
lacionada com a. Cadeira em con_
46 — Formação dos folhetos embrioa) os docentes. livres;
'eus subprodutos na alimentação dos
cursos
nários.
b) os professai
' rea catedráticos da
C) estudos e trabalhos ciehtificos, animais domésticos
47 — Esbôço-geral do desenvolvimen- tnesma disciplina admitidos por cota, técnicos
14 — Sementes Oleoginosas e seus
ou profissionais impressos,
to do embrião.
curso de títulos e provas em outros mimeografados ou manui.scritos, es- subprodutos. As tortas na alimenta46 — Anexos embrionários.
estabelecimentos de ensino, oficiais pecialmente Os que assinalem pesqui- ção dos animais domésticos.
ou reconhecidos.
15 — Concentrados de origem antsas originais ou contribuições passeais
Embriologia geral (Organogénese)
mal.
de real valor;
Da Inscrição .
E' dada juntamente com a anato16 — Rações balanceadas. Padrões
d) realizações práticas de nature29 ) Requerimento de inscrição dimia microscópica.
alimentação. Arracoamento eco
rigido ao Diretor da Escola acompa- za cientifica, técnica ou profissional, de
dos animais domésticos.
Ensino prático
nhado dos documentos que se se- particularmente as de interêSee cole- nôrrico
17 — Preparo dos alimentas.
tivo.
O ensino ministrado será teórico e guem, devidamente legalizados, in
18 — Alimentação dos bovinos. DeParágrafo único — O simples de_
prático: Dar-se-á particular ifiterêsse alusiva quanto ao reconhecimento das sempenho de funções públicas, téc- ficiências nutricionais.
tto ensino prático, que será efetuado firmas por notário público desta Ca. nicas ou não a apresentação de tra20 — Alimentação dos equitteos.
através de coleções de lâminas, exer- pitai:
a) Diploma de Veterinário, Médi- balhos cuja autoria não possa ser au Deficiências nUtricionals.
citando-se 'os alunos na interpretação
21 — Alimentação dos ovinas e eu.
tenticada, e a exibição de Certifica.
das diferentes estruturas das células, co Veterinário, Agrônomo ou Enge- dos ou atestados supositícias nãa panos. Deficiências nutricionals.
dos tecidos e dos órgãos a fim de se nheiro Agrônomo registrado na re- constituem tocumentos idôneos.
22 — Alimentação das aves domasCapacitarem para ' o diagnóstico histo- partição competente;
b) Prova de ser brasileiro . nato ou • 49) cr concurso de provas, destina. tina. Deficiências nutalcionals
lógico.
do a verificar a erudição e a caps.
Parte Prática
Os alunos terão demonstração das naturalizado;
riência dos candidatos bem tomo
c) Certidão de idade;
diversas fases da técnica histológica,
1
—
Análise
de alimentos: colheita
seus
predicados
didáticos,
constará
d) Atestado de sanidade física e
totadamente no que Se refere ao empar.eparo . da amostra.
seèe
das seguintes provas:
prêgo dos fixadores dos métodos de mental;
2 — Determinaçá o da m atéri a
a) prova escrita;
e) Documentos que comprovem sua
Coloração e das reações histoquimicas
b) prova g ática ou e, ,,erirnental,
Idoneidade moral
mais usuais.
3 — Proteínas (dosagem de nitroc) prova didática;
f) Prova . de estar em dia com as
Aprovado pela Congregação.
gênio) .
d) defesa de tese.
Escola de Agronomia e Veterinária obrigações militares;
4 — Gordursta.
Parágrafo único — A ordem de seg) Prova de quitação com o servço
da Universidade do Paraná, em CuriFcrsnra
65
zass..
quência das provas, será eatabelecl.
tiba, 25 de novembro de 19E4. — Es- aleitoral;
Atestadb de vacinação antiva- 11 a pela conassão Julgadrva.
tneraldino Santos, Secretário.
7 — Extrtivos não nitrogenados,
rialica;
Do Programa da Cadei-a,
por diferença.
i) Prova de identidade;
8 •- Determinação do valor biológi1 — Desenvolvimento da; ciência da
I) Breve memorial descritivo das.
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atividades profissionais e cientificas nutrição. Importância da alimenta- co das proteína!,
9 — Comparação biológica entre
que tenha exercido e se relacionem çáo dos animais domésticos.
Concurso para p roviinecto de
proteínas de boa e má qualidade.
alimentos
esa.li m e s a :moei) tp:cianco
—
com a Cadeira em concurso acom-•
Cátedra
10 — Cálculo de rações.
panhado da respectiva documenta- nutritivos. Composição dos animais e
Aprovado pela Congregação.
vegetais.
Je ordem do Diretor, toino
ção comprovante-,
Digestão absorção e . metabos
co, para conhecimento dos interesI) Setenta e cinco exemplares, imEscola de Agronomia e Veterinária
aados que, de acôrdo com a Resolu- pressos ou mimeografados, de uma
da Universidade do Paraná, em r.pirlção do Conselho Técnico-Atiministra_ tese inédita aôbre assunto do protiba, 26 de novembro de 19.64. —
.aidin4:3s
nina
l—°-T
‘a is domésticos.
tivo eme sesaão levada a efeito a 24 grama de ensino da cadeira;
Esnicralaino Santos, Secretário.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
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Repositório de doutrina, decisões administrativas,
pareceres, acórdãos aos tribunais :udlciarios,
ção, acompanhado de indicas analítico e alfabético.
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A VENDA t
Na Guanabara
Seção 'de Vendas i Av, Rodrigues Alves, l'
Agência 1; Ministério da Fazenda
tende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
Em Brasília
Na sede do D.I.N,

516 Sexta-feira'
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CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALH
Texto °da ConzolidavNo zacalizítiOnte 30 de
*terço de 1959. Leis, decretos .leis, decretos
:covap!emennres. Porzaria n.° 43, de 5 de janeIrs
;de 1953, dó Ministre,. do Trabalbo, Indústria Et
;Comercio. Relatúrio e exposiçro de motivos
da Comisslo Elaboradora do anteprojeto e do
projeto da Consoliclaçâo, Expozkno .de

ladin xtlf4heticQ-rovissix3s.
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