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BANCO NACIONAL,
DO DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO

PORTARIA DE 20-145
O Diretor-lau,perintendeote do
Banco Nacional do Desenvolvimento
illooneanico resolve:
N.9 9 Constituir o seguinte
Grupo de Trabalho para elaborar um
anteprojeto de reforma do Regulamento de Assistência Medico-Social
baixado pela Resolução no 30-56 do
Conselho de Administração, com vistas a conformar aquêle regulamento
com as disposições da Resolução número 148-64, do O.A. - Coordenador: Watt Legey Abry. - Membros:
Francisco Vidro Irilh,o - Moacyr Ribeiro !feitos. - Genica; de Ateietda
Santos.

-

DEPARTAMENTO NACIONAL
• .DE ESTRADAS DE RODAGEM

SE TA-FEIRA, 12 DE FEVEREI

MINISTÉRIO DA FAZENDA
PORTARIA DE 29A-65
•
O Diretro-Superintendente do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, usando das atribuições
que lhe confere o Artigo 24 do Regimento Interno, 'aprovado por despacho de 27 de jane iro de 1958, do
libmelentissimo Senhor Ministro da
Fazenda e publicado no Diário Oftcbil de 1.9 de fevereiro de 1958, resolve:
N.° .4 - Constituir um Grupo de
Trabalho para examinar do pontode-vista técnIco-juridico, a posição
do B.N.D.E. na reforma administrativa eztr Nardo pelo Governo Federal e apresentar sugestões quanto
ao "status" jurídico da Entidade.

O Grupe) de Trabalho terá a seguinte composição:'
Coordenador: Diretor Jaym Magrosai de Sá.
Membros: Dr. António Augusto dos
Reis Marques da Costa. - Dr.
Alfonso José Guerreiro de Oliveira.
- Dr. Gabriel Costa carvalho. Alberto do Amaral Osório. FAP N.o 80.-65
Exoneração, a pedido do Cario em
Comissão Símbolo' 0.1. de Chefe do
Gabinerite da Superintendência.
Léllio Martins da Costa.

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO

E OBRAS PÚBLICAS
O Diretor-Geral do Depaatamento
Racional de Eistradaa de Rodagem,
N9 20d - Conceder dispensa ao En- Lei TO 1.711, de 28-10-52, o 4m/cde acõrdo com as atribuições que lhe genheiro
Paulo Valença Neves, do abeiro Dalton Oliveira Condessa, ma40in/ereta os itens XXXI e XXXIV,
de
do Pessoal - Parte Perraa- Casula no 1.164.369, do
do artigo 142, do Regimento apro- Quadro
a
IP 1.993.071, da fun- Pessoal - Parte Permanente,
vado pelo Decreto n9 44.658, de 17-10 nenre, matricula
de responsável pela Chefia do 139 exercer o Cargo em Comissão, símbode 1958, combinado com a alínea la ção
lo 2-0, de Chefe do 99 Distrito Rodo art. 89 do Decreto n9 48.127, de Distrito Rodoviário Federal.
19-4-60, resolve:
N9 201 - Conceder dispensa ao En- doviário Federal.
Ney Viana Saraiva, do Qua- /49 Nal/08 - Nomear na forrni do
N9 195 - Exonerar na forma do genheiro
do Pessoal - Parte Permanente, disposto no item
III, do artigo 1 da
art. 75, item I, da Lei n9 1.711, de dro
matricula 319 1.207.118, da função de Lel 319 1.711, de 28-10-52, o En ge28-10-62, o Engenheiro Carlos de responsável
pela Chefia do 89 Distrito nheiro Edmar`Neves, matricula inúAquino Wanderley, do\ Quadro do Rodoviário Federal.
1.041.0'18, do-Quadro de Peesoal
Pessoal - Parte Permanente, matri- N9 03/NM - Nomear na forma do mero
Permanente, para exercer
cula 2.205.832, do Cargo em comissão, disposto no item In, do artigo 12, da o- Parte
em Comissão, símbolo 2-0,
Símbolo 2-0, de Chefe do 49 Distrito Lei no 1.711, de 28-10-52, o Enge- deCargo
Chefe do 139 Distrito Rodoviário
Rodoviário-'Federal.
nheiro Pedro Smith do Amaral, ma- Federal. - José Lajayette Si/ 110
No 197 - Exonerrar na forma do tricula no 1.013.894, do Quadro de do Prado, Diretcrr-Geral
disposto no item I, do artgo 75, da Pessoal - Parte Permanente, para
Lei n9 1.711, de 28-10-52, o Enge- exercei o Cargo em Comissão, sím- PORTARIAS DE 27 DE JANEIRO
nheiro Rondado Botelho, do Quadro bolo 2-C, de Chefe alo 29 Distrito RoDE 1965
do Pessoal - Parte Permanente, ma- doviário Federal.
Departamera0
O
D'aetor-Geral
tricula n9 1.164.812, do cargo em co- N9 04/NM - Nomear na forma do Nacional de Estradasdo
de Rodagem, de
missão, símbolo 2-C,. de Chefe do disposto no item III, do artigo 12, da aceado comas atribuições
que lhe
89Distrito Rodoviário Federal.
Lei n9 1.711, de 28-10-52, o Edge- conferem os 'itens XXXI e
N9 198 - Exonerar na forma do nheiro Rui José Victor Martins Sal-. do art. 142, do Regimento aprov do
disposto no artigo 75, item I, da Lei danha, matricula n9 1..164.897, do pelo Decrete no 44.858, de 17.10-58,
n9 1.711. de 28-10-52, o Engenheiro Quadro de Pessoal - Parte Perma- combinado com o art. '10 do Dec eto
Rodolpho Bruder, do Quadro do Pea- nente, para exercer o Cargo em Co- n0 48.127, de 19.4.60, resolve:
soai - Parte Permanente, matrícula missão, símbolo 2-C, de Chefe do
N9 113 - Conceder dispensa ao
n9 1.161 594. do cargo em comissão 49 Distrito Rodoviário Federal,
símbolo 2-C, "de Chefe do 99 Distrito N9 08/NM - Nomear ,na forma do genheiro,. Nivel 22-B, ature Westerlund, 'matricula . 1.165.472, do Quadro
Rodoviário Federal.
disposto no item III, do artigo 12, da do Pessoal - Parte Permanente, da
N9 199 - Conceder dispensa ao Lei no 1.711, de 28-10-52, o Enge- função gratificada, símbolo 4-F, de
Engenheiro Rui José Victor Martins nheiro Ney Viena Saraiva, matricula Chefe da seção de Pesquisas (SP-j2)
Saldanha, do Quadro do Pessoal - ra 1.207.116, do Quadro de Pessoal
Parte Permanente, matrícula núme- - Parte Permanente, para exercer da Divisão de Trânsito (D.Tr.),
ro 1.184.897, da função gratificada o. Cargo em Comissão, símbolo 2-C, 199 114 - Desalmar o Engenhe
mbolo 3-F, de Chefe da Seção de de Chefe do 89 Distrito Rodoviário Nível 22 -E, StUre Weeterlund, matícUJA 1.165.472, do Quadro do PessOal
ração (S.T.D.-3), do Serviço Federal.
NM/07 - Nomear na forma do - Parte Permanente, pana exercer a
Distrital (61.T. .),
Rodoviário Federal.
disposto no itera 11I, do artigo 12, da LanctiO gratificada, simbolo 2-71. e

44"

FAP N.o 81-65
Designação -de Substituto EVeritUak
do Assessor-Auditor Chefe do Coneelho de Administração, Cargo eia
Comissão, Símbolo 0.2
Djarde Villaça -• Contador, classe
"B" e Assessor-Auditor do C.A.
FAP N.° 82-65
Designação de Sub.stitit'a Eventual
do Secretario-Geral do Conselho de
Administração, Cargo em Comissão,
Símbolo .C.2.
Gilda Borges Hippert - Taquigrafa,
classe "A" e Assessora do C.A.
FAP 14.9 96-65 • Torna sem efeito a exoneração, a
. . • ido, do cargo em cotnissão, Sim• io 0.1, de Chefe do Gabinete da
Superintendendo, oca stants da PAP80-65, de 25-1-65.
Lallio Martins da Costa.
Chefe do Serviço de Segurança e Pesquisa (S.S.P), da Divisão de Transito (D.Tr.),
No 121 - Conceder disp ensa a0 En
Demétrio Fio--genhiro,Nívl21A
rentino de Toledo, matricula número
1.089.676, do Quadro do Pessoal Parte Permanente, de responsável
pelo expediente da Chefia do 139 Distrito Rodoviário Federal.
N9 122 - Tornar sem efeito o constante da Portaria no 47, de 14.1.65,
que concedeu' dispensa ao Engenheiro
Nível 22-13. Paulo Valença Neves, matricula 1.993.071, do Quadro do Pessoal Paste Pernianente, de substituto eventual de Chefe do 130 Distrito Rodoviário Federal, em suas faltas ou impedimentos, até 30 (trinta.)
dias.
No 123 __ Des*gnar o Engenheiro
Nível 22-13. Paulo Valença Neves,
matrícula 1.993.071, do Quadro do
Pessoal -- Parte Permanente, para
responder pelo expediente da chefia
do 139 Distrito Rodoviário Federal.
- José Lafayette Silviano do Prado,
Diretor-Geral.
PORTARIA DE 29 DE JANEIRO
DE 1965
O Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem,
de acôrdo com as atribuições que lhe
conferem os itens XXXI e XlaXtlr,
do art. 142, do Reg mento aprovado
pelo Decreto W 44.656, de 17.10.58,
corarinado com a alínea "b", do artigo 69 do Decreto n9 43.127, de ...
19.4.60, e tendo em vista o constante
do Processo r19 37.838-63, resolve:
No 130 - Exonerar, a pedido, na
forma do art. 75, item I, da Lei número 1.711, de 28.10.52, o Trabalha-.
dar, Nivel 1 João Alonso matricula
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DIÁRIO OFICIAL'

ação I

— As Repartições Públicas
deverão remeter o • expediente
destinado à publicação nos .jorDEPARTAMENTO DE IMPRENSA 114CIONA1
nais, diáriamente, até às 15 horas.
01111111TOR • =NAL
— As reclamaçÕes pertinen.
ALBERTO
DE BRITO PEREIRA
tes à' matéria retribuída, nos caasara oa saçÃo na mosca°
sos de erros ou omissões, deverão emane Do eareveçoe as pusucagthee .
FLORIANO GUIMARÃES
ser formuladas por escrito, à MURILO FERREIRA ALVES
Seção de Redação, das 9-às 17,30
DIÁRIO OFICIAL
horas, no máximo até 72 horas
neçAdi 1 — PARTE II .
após a salda dos órgãos oficiais.
Orgio destinado 4 publicado doe atos da administrado descentralizada
— Os originais deverão ser
Impresso nem oficinas do Departamento de Imprense Nadai./
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito,
IllukafLIA
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
Excetuadas as para o eXte.
rior, que serão sempre anuais, as
FUNCIONkt101
assinaturas poder-se-á° tornar, REPARTIOES-11 PARTICULARES
Capital e Interior
Capital e Interior:
em qualquer época, por seis meses ou um aná.
Cr$ 600,00 Semestre .
Semestre • •
Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano . .....
— As assinaturas vencidas Ano
Cr$ 900,00
poderão ser suspensa, sem aviso
Exterior:.
I
Exterior:
prévio.
Cr$ 1.300,00,Ano
Ano.
. . ..
Cr$ 1.000.00
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro, o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes pro.
dade de suas assinaturas, na findará.
videnciar a respectiva renovação
parte superior do enderêço vão A fim de evitar solução de com antecedência miálma de
impressos o dúmèro do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.

EXPEDIENTE

n9 1.016.146, do Quadro do Pessoal
— Paste -Permanente, desta Autarquia devendo o constante na presente portaria ser considerado efetivo a
partir de 1.8.63. — José Lajayette
Stitaano do Prado, Diretor-Geral.

LLOY0 BRASILEIRO
PORTARIA DE 21 DE JANEIRO
-DE 1965
O Diretor do Lloyd Brasileiro — Patrimônio Nacional, no uso das atribuições que lhe confere b art. 3.9,
alínea b, do Decreto-lei n.9 9.339, de
10 de jimbo de 1946, resolve:
NP 26 — Designar para exercer as
funções de Chefe de Tráfego na Delegacia em Paris, e Substituto eventual do Sr. Delegado, o Comandante
Edward Barros. -- ',ditadas Cartelto da Costa, Diretor.
PORTARIAS DE 22 DE JANEIRO
DE 1965
.
O Diretor 'da Lloyd Brasileiro, Patrimônio Nacional, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2.9,
alínea b do Decreto-lei n.9 9.339, de
10 de junho de 1919, resolve:
N.9 27 — Apcnntar nos térmos da
Lei n.9 1.1(2, de 22.7.1950, de aedrelo
CO/T1 o art. 176, . H1, combinado com
o art. 178, 1.11 da Lei 11.9 1.711-52,
os servidores: Manoel Siqueira, Matricula. n.9 8,816, Operário de 2P classe, a partir de 23.10.64 — Protocolo
n.9 32.267-61, e Dirceu Antônio da
Silva, mat. n.9 8.876, Conferente kae
ProCarga, a partir de 20:12.64
tocolo u.9 32.533-64;
•
Nos termos da Lei n.9 1.162-50, dá
acOrdo com o art. 176, III, combinado com o art. 181, ambos da Lei número 1.711-52, o servidor Severino
José Dizia, mat. n.9 17.100, Taifeiro,
a partir de 24.12,64 -- Protocolo número 31.437-64. — Leonidas Castello
da Costa, Diretor.
N.9 29 — Designar. o servidor Franck
Brunner, mat. 22.712, para, sem prejuizo de suas atuais funçõea, responder pelas atribulaões atinentes ao
cargo, de provimento em comboio. da

Chefe da Divisão Técnica dos Estaleiros, durante o Impedimento do titular servidor Arnaldo José Hoffmann, mat. n.9 21.945, por motivo de
férias. — Leoniclas CastetIo da Costa,
Diretor.
PORTARIAS DE 25 DE JANEIRO
DE 1965 •
O Diretor do LIOYd Brasileiro, Patrimõnlo Nacional, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2.9, alinea b do Decreto-lei n.9 9.339, de 10
de junho de 1946, resolve:
24.9 28 — Designar o rexvidor Pedro
Tristão Vieira, mat. 22.265, para
responder peias atribuições atinentes
a função gratificada de Encarregado
do Escritório da Agência de ~anaguá, durante o .impedimento do servidor Horácio Rodrigues, mat. número 370, por motivo de farias ,
O Diretor do Lloyd leiro, Patrimônio Nacional, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2.9,
alínea b do Decreto-lei n.9 9.339, de
10 de junho de 1946, resolve:
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Parte II

— As . Repartições Públicas
cingir-se-10 às assinaturas anuali
renovadas até-29 de levereiro de
çada ano e às iniciadas, em qual4
quer época, pelos órgãos cornou
tentes,
A fim de possibilitar a rea
messa de valóres acompanhados
de esclarecimentos quanto, à sua aplicação, solicitamos usem os Interessados preferencialmente che..
que ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento-de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes' que os soliei.
tarem no ato da assinatura.
— O funcionário público federal, parg fazer jus ao- desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assim
natura.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$. 4 t' do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00; por' ano
decorrido

• —

Dispensar a pedido, da
função de Inspetor de 'Câmara, o 1.9
Comissário Francisco de Paula Guimarães Barreto, Mat. zt.9 20.245;
Designar o 1.9 Comissário José
Afonso 'PintoCoelho, mat. n.9 14.410,
Para exercer a função de Inspetor de

Câmara, da I.G.F. — Leontdas Casteito da Costa, Diretor.

PORTARIAS DE 28 DE JANEIRO
DE 1968
O Diretor do Lloyd Brasileiro, Patrimônio Nacional, no - uso das atribuições que lhe confere o ara,
alínea b do Decreto-lei n.# 9.339, de
10 de junho de 1948, resolve:
Na 32 — Designar o Coniandante
Tancredo Flores de SOM, matricula
n.9 13.997, para resnander pelas atribuições atinentes ao cargo, de provimento em comissão, de Inspetor Ge-

ral da Frota, durante a IrapetUmento
do Comte. laelyclo Pacheco Machado, :nat.' n.• 16.943, por motivo de
férias, a partir de 1-2-65;

1M PÓSTO DO SÈL0
Consolidação baixada coal
o Decreto a* 45.421, de 12 de
fevereiro de 1959: — Circular
a.* 6, de 19 de fevereiro de 1959.
do Ministro da•Pasenda.

DIVULGAÇÃO N.' 810

Préço.: Cr$ 40,00
A VENDA: Seção de Vendas t-Av. Rodriguez Alves, 1
. Agência 18 Ministério da Fazenda
Aseade-se a pedidos 'pelo Serviço de , Reembblzo Postal

0 Comandante Rubens de Moraes,
zaat. n.9 8.389, para responder pelas
atribuições atinentes a função grata..
Doada de Inspetor de Convés, dumte o impedimento do Catnte. Tancredo Flores de Souza, por =alvo de
outra substituição.
11.9 33 — Designar os servidores Armando de Carvalho Marinho,' Cartumdente, mat. 6.002, 131M9,0 Waknin,
Conferente de Carga, mat. 17.898 e
Worm° Chaves da Costa, Técnico de
Adn:dnistraçao em Transportes Marítimos, mat. n.9 84, para, sob a presidência do primeiro, constituirem a
Comissão de Inquérito incumbida de
apurar fatos e irregularidades que
teriam sido praticados pelo fralfeira
Raimundo Nonato de Souza Moreira,
mat. 24.310, agredindo seu superior
hierárquico, na via pública, por questões de serviço, ficando o mesmo suspenso, preventivamente, por 30 dias:
N.9.34 — Designar os servidores
abaixo mencionados para exercerem
as seguintes fundes gratificadas:
Patrao
Armando Clementino, mat. 5.345.
Ajudante de Patrão Met; .
Elido 'Silva de Oliveira, matricula
18.594.
José de Souza Neves, met; 13.569.
Orlando Loureiro de Andrade. matricula 18.577.
Encarregado de Plantão Noturno:
João Vieira Leal, mat. 1.275.
Romeu Luz, nrat. 12.838.
João Pinto Bonfim — mat. 18.442.
Paulo de Carvalho Rodrigues. matrícula 25.234.
Encarregado da Patromoria:
Walderez Alves da Silva, matricula
25.256.
Anamar da Patromoria:
José Lindoraar Monteiro, matricula
25.272.
'
Encarregado das Chatas e
de Material:
Rodovalho ~Idílica Pelaata_
. kap,
Oleada 6.996. -- Limadas Camilo Na
Costa, Direta..
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PORTARIAS DE 27 DE matinno

DE 1085

.

O Diretor do Lleyd Brasileiro, PatrinsOnio Nacional, no uso das atribuiue lhe confere o art. 2.9, alínea
Decreto-lei na 9.339, 4e 10 de
de 1948, resolve;
Na 35 - Dbipensar o servidor Littayette Rocha Pigueiredo de Lima,

Cdo
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4) JoaS Raynitindo Nonato Sande
Mota, Olnetécntoo, uivei 18, clame C;
é) Pauto de Sauna Crua Berra
Lima, Redator, uivei 18, classe A.
- Francisco Gonçaives Duarte Burity.

13, Mediante a gratificação
10 - Jorge Salvador, Servente, uiCr$ 33.333 (Inatas tdie raUL trezen- vei a, mediante a gratificação de
tos e trinta e trila cruzeiroe )f;
04 22.000 (vinte dois mil cruzeiros) . - José Marques Vianna,
4 - Paulo Couta - Maxipulasite Diretor-Geral.
de Telégrafo nível 10, mediante a Oratificação de Cr$' 33.3a3 (trint três
Em 8-1-05
m% trezentos e trinta e ire cruzei- Proc n9 9.58644 - Em que se pro•
ros) ;

PORTARIA DE 12 DE JANEIRO
põem diárias ao Engenheiro Chefe do
DE 1965
5 - Ritta Sebastianna de Sant' 89 Distrito Ferroviário. - Concedo
da
Departamento
O
Diretor-Geral
mat. 19.813, dag funções de Admi- Nacional de Estradas de Ferro, usando Anua Gomes - Dactilógrafo ¡nível 9, (16) diárias ao Engenheiro Chefe do
nistrador do Restaurante da Ilha da da atribuição que lhe confere o alasse B, mediante a gratUicção de 59 Distrito Ferroviário, Aldo PernanCr$ 30.333 (trinta mil, trez ntos e des Barros, símbolo 3-C, nas períodos
Conceiçava;
art. 86, no ibem 24, do Regimento
de 4 a 7 e 11, 14, 16, 17, 18 a 20 e 25
• aprovado pelo Decreto n9 2.090, de trinta e três cruzeiros) ;
Designar:
a 29-11-64, nos valôres de Cr$ 14.030,
Clotilde
Moina
Medos
Dac18
de
janeiro
de
1963,
resolve:
14.700 e Cr$ 12.460 cada uma,
a) o servidor Vicente de Paula
rafo nivel 9, classe 13, mediante Cr$
correspondente a 35% do salárioMarina, mat. n.9 14.607, para exercer • N9 14 - Autorizar o pagamento ao atilõg
gratificação
de
Cr$
30.333
(trinta
vigente nas regiões de liaas funções ' de Administrador do Res- Serviçal, nivel 6, do Quadro de Pes- mil, trezentas a trinta e três cruzei- minium
peva, Rio de Janeiro e Mu/nen:tu, na
taurante da Ilha da Conceição;
soal desta Autarquia - Gealy Xavier ros) ;
forma
do
Decreto n9 52.3a8, de 20 de
b) o servidor Sebastião Paecoal de Araújo, de (3) diárias no valor
agosto de 1963, perfazendo o total de
Viana, mat. n.9 23.070, para respon- de Cr$ 12.600,00 cada unia, corres- 7 - Melina Paixão Calmo •Costa Cr$
214.480 (duzentos e quatorze mil,
Dactilegrafo uivei 9, classe 13, meder pelas atribuições atinentes a ten- pondente a 30% do salário-mínimo
ça() gratificada de Ajudante do Almo- vigente na região, na forma do De- diante a gratificação de Cr$ 30.333 quatrocteitos e oitenta Cruzeiros).
xarife Geral, durante o impedimento cacto n9 52.388, de 20-8-63, perfa- (trinta mil, trezentos e trinta e três
ATOO DO DIRETOR-GERAL
do servidor Narciso Deliu Rubi, ma- zendo o total de Cr$ 37.800,00 (trinta cruzeiros):
SUBSTITUTO
tricula na 11.690, por motivo de fé- e sete mil e oitocentos cruzeiros) em 8 - SebastL5.o Décio Harres Serrias, a partir de 1.2.65. - Leonidas virtude de sua permanência em Belo vente uivei 5, Mediante a gra (icação
Em 11-1-65
Casteilo da Costa, Diretor.
Elorizonae no período de 22 a 24 de de Cr$ 22.000 (vinte e dois 11 cruProc.
no
4.885-84
- Constituído de
dezembro
de
1964,
a
serviço
deste
De- José Marques ianna, requerimento em que
N.9 38 - Designar o servidor .ValdePaulo Guerra
como Motorista. José adros).
Diretor-Geral.
mar Monteiro, mat. 18.544, para vez- partamento,
Alves Pereira, Oficial de Administrapender pelas atribuições atinentes ao Marques Vianna, Diretor-Geral.
ção, solidas concessão de qiiinqüêPORTARIA DE 28 DE J
cargo, de provimento em comissão, de PORTARIA DE 21 DE JANEIRO
ras. - O requerente faz jus à gratiDE 1965
Chefe da Dividia de Faltas e Martas,
ficação de 35% correspondente a '1
DE
1965
durante o impedimento do servidor
qüinqüênios, na importancia mensal
O
Diretor-Geral
do
Depart~to
Luiz Xavier de Souza, mat. 10,980, O Diretor-Geral do Departamento
de Cr$ 47.950 (quarenta e sete mil,
Nacional
de
Estradas
de
Ferro,
Osando
por motivo de férias, a partir, de 1.9 Nacional de Estradas da Ferro, usando
novecentos e cinqüenta Cruzeiros).
de fevereiro de 1965;
da atribuição que lhe Confere o da atribuição que lhe con.íere o Proc. n9
8.543-64 - Constituído de
art.
66,
item.
40,
do
Regimento
apro68, item 24, do Regimento InO servidor Cyro Carvalho, matri- art.
vado pelo Decreto n9 2.090, de 18 de requerimento em que Osvaldo de Oli2.090,
n9
terno.
baixado
pelo
Decreto
cula ¥3.600, para responder pelas
veira, Motorista, solicita concessão de
18-1-63, e tendo eus vista a Por- janeiro de 1963. resolve:
atribuições atinentes ao cargo, de de
qiiinqüenio.
- Concedo a gratificataria
n9
58/DG,
de
3-2-64
(Processo
28
Prorrogar,
de
adindo
com
provimento em comissão, de Chefe da n9 3.433-59) que anulou a Tomada .119
ção de 5% correspondente a 1 qüin145,
itera
M,
combinado
com
Mae
art.
1.9. Seção da Divisão de Faltas
por tempo do serviço e autoContas efetuada pela Comissão o
o 'art. 150, item I, da Lei n9 1.711, qüênio
rtas, durante o impedimento do ser- de
rizo o pagamento da importando
designada,
anteriormente,
pela
Porde
28-10-52,
durante
15
dias
pevidor Valderaar Monteiro, por motivo taria n9 188/GB de 8 de julho de
mensal de Cr$ 5.000 (cinco mil cruríodo do 22-1 a 11-2-65, o
de outra •substituição. - Leonidas 1963, resolve:
zeiros) a partir de 1 de pinar° de
ente
dos
servidores
abaixo
re
•
Costeai) da Costa, Diretor..
1965. . •
dos,
a
fim
de,
além
do
horár
norN9 22 - Designar. o Engenheiro
Proc. 11\6.203-64 Constituído de
mal
de
expediente,
atenderem
ao
Benévolo de Benévolo, o Ofi- acúmulo de serviço existente
- DEPARTAMENTO NACIONAL Glauco
requerimento em que Genésio Fercial de Administração Dirce Minhoto çao
do Pessoal da Divisão de dmi- reira dos Anjos, Auxiliar de DeseDE ESTRADAS DE FERRO
Freire, lotados na Sede do IP ,Distrito nistração
do mesmo .DepartamfltQ. ribista, solicita concessão de qüinqüêFerroviário, para sob a presidência do
ATOS no DIRETOR-GERAL
- Concedo a gratificação adiprimeiro, constituírem juntamente 1. - José Duarte Medeiros, a- nio.
PORTARIA DE 31 DE DEZEMBRO com o Engenheiro João Marcelo Pe- li:mista nível 10, classe 13, meliante cional de 5% correspondente a 1
por tempo de serviço e
DE 1984
reira Brasil,. da Companhia Mogiana gratificação de Cr$ 33.333 trinta qüinqüênio
autorizo o pagamento da imPortancia
de Estradas de Perro, na qualidade ea tias mil, trezentos e trinta o tres mensal
O Diretor-Geral do Departamento de
de Cr$ O .500 (cinco mil e
representante da mesma, a Junta
Nacional de Estradas de Perro, usando
novecentos cruzeiros) a partir de 1
de Tomada de Contas Oile priKader cruzeiros);
da atribuição que lhe confere o no
de janeiro de 1965.
Dolores
Cunha
Uras.
Maria,
2
prazo
de
quarenta
e
cinco
(4M)
art. 86, no item 40, do Regimento dias úteis o levantamento da situa- Escriturária, nível 10, classe B me- Proc. n9 6.548-64 - Constituído de
Interno aprovado pelo Decreto núatual do Pendo de Melhoramen- diante a gratificação de Cr$ $3.333 requerimento em que Jovem Madeira,
mero 2.090, de 18 de janeiro de 1963, Oto
tos e do Fundo de Renovação Patri- (trinta e três mil, trezentos e trinta Feitor, solicita concessão de qüinqüêameba;
monial, naquela estrada, a partir das e três cruzeiros);
nio. - Concedo a gratificação adiN9 449 - Prorrogar, de acordo com conclusões da comissão instituída pela
cional de 5% correspondente a 1
Maria
de
Lourdes
Cunha
Oficombinado
Com
III,
Portaria Ministerial n9 699, de 27 de cial de Administração, uivei 14, 1 clas- qiiinqiiSnio de serviço e autorizo o
o art. 145, item
o art. 150, item I, da Lei n9 1.711, de julho de 1949. - José Marques se
g amento da importância mensal de
B, mediante a gratificação de ... Pa
28-10-52, durante 'o periOdo de 15 a Vianna, Diretos-Gexal.
Cr$ 3.300 (três mil e trezentos cruCr$
45.668
(quarenta
e
cinco
mil,
expediente
1964,
o
31 de dezembro de
a partir de 1, de janeiro do
seiscentos e sessenta e seis e el- zeiros)
do servidor do Quadro deste Depar- PORTARIA DE 26 DE JANEIRO ros);
1965.
tamento, que serve como. motorista.
DE 1965
4 - António Modesto da 8I1vefrft, Proa. ra 6.508-64 - Constituído de
1) Helvécio da Paiva Lemos, Ser- O Diretor-Gera/ do Departamento Oficial
Administração, niv 1 16, requerimente em que Geraldo Forteviçal, nível 6, classe 13, mediante a Nacional de Estradas de Ferre, usando classe C,demediante
a gratificação de noto dos Santos, Pedreiro, solicita
gratificação de Cr$ 23.333,00 . (vinte e da atribuição que - lhe confere o Cr$ 53.668 (cinqüenta
mil, concessão de qüinqüênio. - Concedo
tres mil, trezentos e trinta e toas art. 68, item 40, do Regimento In- seiscentos e sesesnte, ee três
sela ei- a gratificação de adicional de 6%
cruzeiros) . - Francisco Goneatves terno aprovado pelo Decreto
correspondente a 1 qüinqüênio de
Duarte Buriti', Diretor-Geral Suba- ro 2.090, de 18 de janeiro de 1963, xos);
serviço e autorizo o pagamento da
- Eunice Bastos Barboaa, acta. importancia mensal de Cr$ 4.180
titutrl.
resolve:
lograra nível 9, classe B, m te a (quatro mil, cento e cinqüenta cruPORTARIA DE 4 DE JANErito o N9 25 - Prorrogar, de acõrdo com gratificação de Cr$ 30.333 (trin
• zeiros) a pedir de 1 de janeiro de
axe
145,
item
nr,
eoran....
.tdo com
DE 1965
e trinta, e três -cruze
1965.
o art. mo, item z, da Lei 119 1.911, de trezentos
Ar- Proc. n9
de Souza Bar
O Diretor-Geral do DepartaMento 28-10-52, durante o período de 4 a • - Paulo
6.503-64 - Constituído de
nível 9, classe ta, me te requerimento
Nacional de Estradas de Pear°, usando 31 de janeiro de 1985, o expediente quivista,
em que Francisco Gregratificação
de
Cr$
30.333
(tatai,'
a
da atribuição que lhe confere o dos tencionados abaixo relacionados, mia
cian° da Silva, Servente, solicita contrezentos
e
trinta
e
Cês
cruzeiart. 86, no item 24, do Regimento para atenderem às necessidades dos ros);
cessão de qiiinqüenio. - Concedo a
aprovado pelo Decrete n9 2.090, de serviços do Conselho Ferroviário Nagratificação adicional stle 5% corres18 de janeiro de 1963, resolve:
cional.
7 - Colida Quarti Cardoso; - pondente a 1 qüinqüênio por tempo
te a de serviço e autorizo o pagamento da
ne 1 - Cancelar, a Partir de 19 de 1 - Miguel Alvares doa Prazeres turaria, uivei 8, clame A, medi
de 04 27.688 (vftte e importáncia mensal de Cr$ 3.300
janeiro de nes, a gratificação de Netto - Oficial de Administração grad:lb:4o
(três mil e trezentos cruzeiros) o.
gabinete -na lonaartancia mensal de silvei 14, classe 13, mediante a grati- sete mil. seiscentos e sessenta e seis Partir
de 1 de janeiro de 1963.
cruzeiros);
•
Cr$ 10.00,00 (dez mil cruzeiros), ficação de Cr$ 45.866 ( quarenta
concedida, pela Portaria n9 95/DG, cinco Mil, seiscentos e eessenta e seise o - Julio Cegar Figlluezi, EscrittlEm 5-1-65
de 27-2-64, aos funcionários do Qua- cruzeiros);
nirio,
uivei
8,classe
A.
me
Proc.
n9
6.499-04
de
dro de Pessoal deste Departamento,
de Cr$ 27.868 (viu e requerimento em que- Constituído
Edson de Cam2 - Maria 'Lucia da Costa Mouren gratificação
seis pos, Condutor de Topografia,
a seguir enumeradas: Rodrigues, Re - Escriturário
sete
mil,
seiscentos
e
sessenta
e
solicita
nível 10, classe 8, cruzeiros);
1) Augusto Falcão
concessão de qüinqüênio, - Concedo
-dator,nivel18csC; mediante a gratificação de .
Es- a gratificação adicional de 5% corres2) Benjamin Pinto Chaves, pese- Cr$ 33.333 (trinta e três mil, trezen- 9 - José Pacifico de Oliveira, mepondente a 1 qüinqüênio por tempo
tos e trinta e três cruzeiros); crevente-Dactilógrafo, nível 1,
nh"nivel 15, classe C;
3111 /Nelson Teixeira Mocho. Deus 8 - Alzira Brand5.° de Moram diante a gratificação de Cr; 2", .000 de serviço Ø autorizo o pagamento da
iinportanda mensal de Cr$ 5.450
•Rego - Escriturário rdeel 10, Classe (vinte e cinco mil cruzeiros);
:Mista, nível 18, classe CO•
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(cinco mil, quatrocentos e cinqüenta adicional de 10% correspondente a 2 mil e quinhentos cruzeiros) a partir DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
ci uzeiros) a partir de 1 de janeiro de qüinqüênios de serviço e autorizo o de 1 de janeiro de 1965.
Despachos do Diretor:
19e5.
pagamento da importância mensal de Proc. n9 8.204-64 - Constituído de
Lia 13-1-5S
Cr$ 7.500 (sete mil e quinhentos cru- requcrimen..o em que Estanislau Vi- Proc. n9 9.585-64 - Em que Sarai,
Pwe. n° 9.377-64 Jeey de Pro- zeiros) a partir de 1 de janeiro de lela Dourado, Auxiliar de Medição, Grey de Moura Ribeiro, solicita consolicita coners.são de qüinqüênio. - cessão de qüinqüênio. - A requeença Coelho, Escrittiráfia, solicita 1965.
cenecesão de qüince.Knio. - A reque- facoe n° 7.040-04 -- Constituído de Concedo a gratificação adicional de rente tem direito à gratificação cio
rente tem direito a gratifícução de, ireuerimento em que encdito Pedro 5 e4 coras:Tendente a 1 qüinqüênio de 20% correspondente a 4 qiiinqüênies,
23% correspondente a 4 qainceienios,1 de beello Feitor, solicita concessão de serviço e eutorleo o pagamento da na importância mensal de Cr$ 27.400
na importância mensal de Cie 20.003', qüinqüênio. - Concedo a gratificação importancia meneai de Cr$ 3,500 (três (vinte e sete mil e quatrocentos crut vinte me cruseiros).
udicionel de 5% correspondente a 1 mil e quinhentos cruzeiros) a partir zeiros) a partir de 1-1-05.
redinqiitnio por tempo de serviço e de 1 da janeiro da 1905.
Proc. n9 9.441-64 - Em que Lila
Em 3-1 -e5
eutorizo o pagamento da importânProc. n 9 9.008-61 r, -- Por despacho Guimarães Moura, solicita concessão
Proc. n° 7.183-61 - Constituído de cia mensal de Cr$ 3.300 (ires mil e de 8-1-65, o Sr. Diretor-Geral Subs- de qüinqüênio, - A requerente faz
iequerimento em que Hélio Vinicius trennlos cruzeiros) a partir de 1 de tituto autorizou o pagamento, por jus à gratificação de 20% corresponPires, Oficial de Adintnistraeeo, soli- janeiro de 1955.
exercice...s findes, de triênio à servi- dente a 4 qiiinqüenios, na import.-mcita concessão de qüinqüênio. - O Proc. n 9 7.764-04 - Constituído de dora Jesy de Proença Coelho, no pe- eia mensal de Cr$ 23.600 (vinte e três
requerente faz jus a gratifciaçao de requerimento em que Sebastião Fer- ríodo de 5-12 a 31-12-63,
mil e seiscentos cruzeiros) a partir
20% correspondente a 4 qüinqüênios reira da Souza, Auxiliar de Desede 1-145.
Proa.
n
9
10.228-64
No
qual
se
na impertância mensal de Cr$ 32.200 nhista, solicita concessão de qüinqüesolicita
autorização
para
pagamento
Em 19-1-65
((rinta e dois mil e duzentos cruzei- nio. - Concedo a gratificação adide substituicão remunerada a que fêz
os) .
203-65
- Constituído do
Proc.
n9
cional da 5% correspondente a 1 us J 0Fé Eduardo Freire de. Carvalho,
Proc. n9 '7.257-61 - Constituído em qüinqüenio de serviço e .autneizo o Jocupante
da função gratificada, sim- requerimento em que Gestão Ferreirequerimento em que Helton Guima- pagamento da Importância mensal de bo:o de Chefe do Setor de Cons- ra, Esc. Dactilógrafo, solicita concesrães Verneck, Auxiliar de Engenhei- Cr$ 5.930 (cinco mil e novecentos trução da Seção de Construção do são de qüinqüênio. - Concedo a gra•
ro, solicita concessão de qüinqüênio. cruzeiros) a partir de 1 de janeiro de Quadro de Pessoal da autarquia como tificação adicional de 5% corresponpor tempo de
- O requerente faz jus a gratificação 11965.
Chefe da Seção de Tabelas e Especi- dente a 1 qüinqüênio
serviço e autorizo o pagamento da
• de 20% correspondente a 4 qüinqüeficações,
no
período
de
12-10
a
23
de
Proc. n9 ,7.410 - Constituído de novembro de 1964. Autorizo.
importância mensal de Cr$ 3.750 (três
nios na importância mensal de
em que Odair Rodrimil, setecentos e cinqüenta cruzeiCr$ 25.400 (vinte e cinco mil e qua- requerimento
Proc.
n9
3.549-64
No
requeritrocentos cruzeiros) . a partir de 1 de gues Vitelli, Arquiteto, solicita con- mento em que a firma Construtora ros) a partir de 1-1-65.
cessá° de qüinqüênio. - Concedo a Industrial Ltda., solicita reconsidejaneiro de 1965.
Proc. no 7.404-64 - Constituído de
gratificação de 5% correspondente a
Proc. n9 7.192-64 - Constituído de 1 qüinqüênio por tempo de serviço e ração do seu pedido de levantamento requerimento em mie Leonilda Zenaro
requerimento em que Hélio Sasdelli autorizo o pagamento da importância de caução, referente ao Contrato da ria Graça Leite, solicita concessão de
Fiament, Escriturário, solicita conces- mensal de Cr$ 12.500 (doze mil e ligação Campinho-lerbaitaba.- - In- qüinqüênio. - Concedo a gratificasão de qüinqüênio. - O requerente quinhentos cruzeiros) a partir de 1 deferido - De acôrdo com os pare- ção adicional de 25% correspondente
ceres - Em 28-1-65. - Tose Marques a 25 anos de serviço e autorizo o pafaz jus a gratificação de 20% corres- de janeiro de 1965.
Vianna, Diretor-Geral.
gamento da importância mensal de
pondente a 4 qüinqüênios na importância mensal de CrS 20.000 (vinte Proc. n9 8.203-64 - Constituído de Processos n 9' 4/D0B-65, 11/D0B-65 Cr$ 10.700 (dez mil e setecentos crumil cruzeiros) a partir de 1 de ja- requerimento em que Leonidio Pereira e 9.280-64, nos quais Luiz Gestão zeiros) a partir de 10-11-64.
dos Santos, Auxiliar de Medição, so- Heydt, João Carlos , Gurgel Barbosa
neiro de 1965.
Em 21-1-05
licita concessão de qüinqüênio. - e Afonso José Pereira, optam pela
Proc. n9 6.201-64 - Constituído de Concedo a gratificação adicional de percepção de 20% sôbre o valor do Proc. na 9.313-64 - Constituído de
requerimento em que Adelgicio Gon- 5% correspondente a 1 qüinqüênio de símbolo de funções gratificadas que requerimento em que Nair Bonfim
çalves Cardoso, Trabalhador, solicita serviço e autorizo o pagamento da exercem, na forma permitida pela Lei Monteiro, solicita concessão de qüinconcessão de qüinqüênio. - Concedo Importância mensal de Cr$ 3.500 (três no 4.345, de 1964. - Deferido.
qüênio. - Concedo a gratificação
a gratificação adicional de 5'e coradicional de 5% correspondente a 1
respondente a' 1 qüinqii9nio de serqüinqüênio por tempo de serviço e
viço e autorizo o pagamento da imautorizo o pagamento da importância
portância mensal de Cr$ 2.500 (dois
mensal de Cr$ 4.550 (quatro mil, quimil e quinhentos cruzeiros) a partir
nhentos e cinqüenta cruzeiros) a parde 1 de janeiro de 1965.
tir de 1-1-65.
Proc. n 9 6.202-64 - Ccns'itulde de
Proc. n9 9.314-64 - Constituído de
requerimento em que Gilberto de
requerimento em que Pedro RodriSouza Morais, Condutor de Topograguez Vieira, solicita concessão da
fia, solicita concessão de quinqüenio.
qüinqüênio. - Concedo a gratifica- Concedo a gratificação adicional
ção adicional de 5% correspondente
de 5% correspondente a 1 qüinqüênio
a 1 qüinqüênio por tempo de serviço
por tempo de serviço e autorizo o pae autorizo o pagamento da importângamento da importância mensal ele
cia mensal de Cr$ 4.550 (quatro
Cr$ 6.350 (seis mil, trezentos e cinquinhentos e cinqüenta cruzeiros1
qilenta cruzeiros) a partir da 1 de
LEI N° 4.380, D2, 21-3-1964,
partir de 1-1-65.
janeiro de 1965.
Proc. n9 9.557-64 - Constituido da
Institui a correçzio mon:teria nos contratos Imobiliários
Proc. n9 0.090-61 - Constituído de
requerimento
em que Elcina de Eaula
financeiro
para
aquisição
de
de
Interesse
social,
o
sistema
reverimento em que Antônio 30.et1_sta
Barbosa,
solicita
concessão de qüinPimenta, Motorista, solicitar conce.sNacional
de
Habitação
caça própria, cria o Banco
qüênio. - Concedo a gratificação
eáo de qüinqüênio. - Concedo a gra(3 N H), e Sociedades de Crede° Imobiliário, as Letras
a 3.
adicional
de
5%
correspondente
tificação adicional de 5% corresponImobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo
qüinqüênio por tempo de serviço e
dente a 1 qüinqüênio de serviço e
e dà outras providências..
autorizo o pagamento da importem
autornro o pagamento da imnortaneia mensal de Cr$ 6.850 (seis mil,
ria mensal de Cr$ 4.150 (careiro mil,
oitocentos e cinqüenta cruzei: es)
cento e cinqüenta cruzeiros) a partir
partir de 1-1-65.
da 1 de janeiro de 1965.
Proc. n9 9.558-64 - Constituído de
oc, n9 5.661-61 - Constituído ele
Divulgação n9 925
requerimento em. que Aristotelina Al
requerimento em que Ataulfo Leão
vares Jardim da Silva, solicita con-Brasileiro, Dactilógrafo, solicita concessão de qüinqüênio. - Concedo e
cessão de qüinqüênio. - Concedo a
gratificação adicional de 5% corres
gratificação adicional de 5% correspondente a 1 qüinqüênio por tempr
pondente a 1 qüinqüênio de serviço
PREÇO:
Cr$
.100,00
de serviço e autorizo o pagamento cl
e autorizo o pagamento da importânimportância mensal de cr$ 3.15'
cia mensal de Cr$ 3.750 (três mil,
(três mil, setecentos e cinqüenta cru
setecentos e cinqüenta cruzeiros) a
zeiros) a partir de 1-1-65.
partir de 1 de janeiro de 1965.
n•nn,,

BANCO NACIONAL
DE HABITAÇÃO

Proc. n9 5.660-64 - Constituído de
requerimento em que Francisco Dourado Passos, Auxiliar de Medição, solicita concessão de qüinqüênio. Concedo a gratificação adicional de
5% correspondente a 1 qüinqüênio por
tempo de serviço e autorizo o pagamento da importância mensal de
Cr$ 3.500 (três mil e quinhetnos cruzeiros) a partir de 1 de janeiro de
1965.
Proc. n9 5.332-64 - Constituído de
requerimento em que Edson de Paula,
Arquivista, solicita coneessão de (Weinqüênie. - Concedo a gratificação

A VENDA%

Na Guanabara
Seçâo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agenda It Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Rcembniso Postal
Em Brasília
Na Sede do D.I.N.

Proc. n9 9.875-84 - Constituído drequerimento em que Lucilia Marque
da. Silva, solicita concessão de qiiin
qüênio. - Concedo a gratificação
adicional de 5% correspondente a
qüinqüênio por tempo de serviço
autorizo o pagamento da importan
cia mensal de Cr$ 4.550 (quatro mi(
quinhentos e cinqüenta cruzeiros) partir de 1-1-85.
Proc. n9 9.658-84 - Constituído d
requerimento em que Esmerino Pereira da Costa, solicita concessão d
qüinqüênio. - Concedo a gratiflow
ção adicional de 5% correspondeig
a 1 qüinqüênio por tempo de serd‘
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• autorizo o pagamento da importância mensal de Cr$ 4.150 (quatro mil,
dento e cinqüenta cruzeiros) a partir
1-1-65.
Proa, n9 68-65 — Constituído de
requerimento em que Nice Branco
Reino, solicita concessáo de qüinqüênio. — Concedo a gratificação adicional de 5% correspondente a 1
qüinqüênio por tempo de serviço e
autorizo o pagamento da importância
mensal de Cr$ 6.850 (seis mil, oitotentos e cinqüenta cruzeiros) a partir de 1-1-65.

tleate Departamento, publicado no D.
Tilais Maria Otoni de Carvalho —
to. de 80 de março de 1964, Seção I Of. de Adm. 12.A — 102 de 16.3.84
— parte II, conforme disoriminaçto Proc. n 5.001-64
abaixo:
Rio de Janeiro., em 29 de janeiro de
1965. — Nelson Felleto dos Santos,
Nome — Cargo — Portaria .... Diretor-Geral.
Maria Aparecida Baocarine — Of.
Retircacao
Adm. 12.A — 104 de 16.3.64
EliSeu de Castro — Escriturário 2.A.
Na concessão de adicional publicada no Diário Ofic:al de 31.12.64, re— 97 de 16.3.64
Eliseu de Castro — Escriturário 8.A lativo a Petrônio Pereira Lima, procurador de 3 e Categoria: à página ..
— 96 de 16.3.64
Antonio Otoni de Carvalho Fo — 3.131 -- 39 coluna, eride se lê: a partir de 29 de outubro de 1964. Leia-se:
Armazenista 8.A — 100 de 16.3.64
Zélia de toureies Sbampato Pereira a partir de 1 de junho de 1964 (PioProc. — Constituído de requeriTelefonista. 6.A — 101 de 16.3 64 cesso n9 11.112-64)
mento em que José Pires Martins,
Solicita concessão de qüinqüênio, —
Concedo a gratificação adicional de
5%3 correspondente a 1 qüinqüênio
por tempo de serviço e autorizo o
pagamento da importância mensal de
5.900 (cinco mil e novecentos
cruzeiros) a partir de 1-1-65.
•••nnn•n•
de Planejamento do Uso da Terra,
Virgínia Martha dos Santos Ledorace,
Eunice Bastos Barbosa, solicita
AVISO AS REPARTIÇÕES
Responsável pela Seção de Equipaconcessão de qüinqüênio. — Concedo
POBLICAS
mentos e Serviços Gereis e .Angela
a gratificação de 5% correspondente
Moraes Neves, Aesesseza do Presidena 1 qüinqüênio por tempo de serviço
O Departamento de imte, para em comissão precederem à
e autorizo o p a g amento da importânprensa Nacional avisa às
vistoria nas Fazendas São" Pedro Boa
cia mensal de Cr$ 4.550 (quatro mil,
Repartições Públicas em ha.
Esperança e Pedra Lisa localizadas no
quinhentos o cinqüenta cruzeiros) a
ral que deverão providenEstado do Rio de Janeiro. — José
partir de 1-1-65.
ciar e reforma das assinaGomes da Silva.
•
turas dos õrgãos oficiais
até o dia 26 de fevereiro
3 9 Distrito Ferroviário
corrente, a fim de evitar o
INSTITUTO NACIONAL DO
cancelamento da remessa e
PORTARIA DE 7 DE DEZEMBRO
DESENVOLVIMENTO
partir daquela data,
DE 1964
AGRÁRIO
O Engenheiro Chefe co 39 Distrito SUPERINTENDÊNCIA
PORTARIA DE 27 DE J.k.NEIRO
Ferroviário do D e partamento NacioDE 19e5
DE POLITICA AGRÁRIA
nal de Estradas de Ferro, tendo cm
vista a competência que lhe fôra dePORTARIAS DE 31.12.64
O Responsável pelo Instituto Naciolegada pela Portaria n° 104-GB, de
nal do Desenvolvimento Agrário —
16-5-63, resolve:
O Presidente da Superintendência TNDA,
nos termos da Portaria Mide Política Agrária (SUPRA), no uso
N9 85 — Arbitrar tendo em vista das atribuições que lhe confere o nisterial ir e 63, de 26.1 6e (1).0. de
prévia designação urna (1) diária artigo 23 item IX do Decreto núme- 27.1.1965), resolve:
correspondente a 30% (trinta por ro
ale 7 — Designar. Jese Carlos da
1.878.A de 13 de dezembro de
cento) do salário mínimo da
Renato Brunem Costa, ProCr$ 33.000 (trinta e três mil cruzei- 1962, que aprova o Regulamento do Fonseca,
curadores de e e Cataria, e Je . cob Ruros), vig ente em Palmares, Pernam- SUPRA, resolve:
bem Teixeira Milet. Oficial de Adbuco, (Decreto n 9 53.578 de 21-2-64)
NO 485 — Designar Roberto dos ministração
nivel 12 . A. todos os Quapublicado no Diário Oficial do dia 24 Wanderley Maria Procurador de 2e dro
do Pessoal da Autarquia, para,
seguinte na imp ortância de
Categoria, para em substituição a sob a Prestriln:la do primeiro, cons•
Cr$ 9.900 (nove mil e novecentos cru- Octavio de Mello Carvalh o, Procura- tauirern Comir:ão de Init:É.:1:o Adzeiros); em favor do Motorista nível dor de 10 Categoria presidir a Comis- ministrativo com o fim de apurar no
José Laurentino da Rocha desta sãO de Sindicâncias instituída pela prazo de 40 (quarenta) dias, as irreAutarquia, loatdo neste Distrito, re- Portaria n 9 422 de 10 de dezembro de gularidades existentes na Delegacia
ferente a sua viagem àquela cidade 1964.
Estadual do :NDA na Peraiba. —
no dia 5 do corrente, conduzindo o
N9 486 — Designar Armando La- Copérnico de Arruda Cordeiro, Resveiculo que transportou o Auxiliar de es
D esenhista nível 12, Carlos Costa,
g Nadler, Responsável pela Seção poneável pelo INDA.
em
objetivo de serviço relatieo ao pagamento do mês de novembro p. p escado, aos servidores com exercício na
29 Residência Ferroviária sediada em
Palmares.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO
PORTARIAS DE 29 IDE JANEIRO
O Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Obras de Saneamente,
usando das atribuições que lhe confere o item XXV, do art. 78, do Regimento aprovado pelo Decreto número 1.487, de 1 de ncvembro de ..
190Z, resolve:
N 9 32 — Tornar sem efeliee na forma do art. 14 da Lei n9 1.711. de 28
ee outubro de 1952, a nomeação no
cuadro de Prs z.oal — P. p . — deste
Departamento, de Galileu Camar2no,
oura cizelar o cargo de iscribeiro Hidráulico A- 1.201.8.A, pela Portaria
n 9 91 de 13 do mai`ço cio lin, publicada no I). O. de. :10. dr muco de
lese Ser e ° 1--- Peetc17 Pfeuc.':!o
719 3.17C C4).
-- Tomar Sern ofelio, na Larnu- Co art. 14, da Lei 9 1.'711, de 28
de outeibrb ele 1052, as nomeações leite. no Quadro cl‘) Peeesoal — P. P.

UNIVERSIDADE DO BRASIL
PORTARIA DE 2 DE FEVEREIRO I
DE 1964
O Rélter da Universidade do Brasil,
mando de atribuição de sua competência "ex vi" do artigo 22, alínea n
do Estatuto da Universidade, aprovado pelo Decreto n 9 21.321, de 18 de
junho de 1946, combinado com o art..
4 9 do Decrete n9 49.583, de 22 de dezembro de 1930. publicado no D. O. de
27 do mesmo mês. resolve:
N 9 23 — Atendendo ao que consta
do Processo n9 15.604-62-U3, nos têrmos do ait. 12, item II, da Lei número 1.711, de 23 de Tatubro de 1952,
combinado com o artigo 83 do Estatuto da Universidade do Brasil. bai;zado
com. o Decreto n 9 21.321, acima rala
rido, e com o artis . , 57 da Lei número 3.780 de 12 de julho de ICCO,
noincar, por ace'.uo. Merryman vierna, Instrutor de Ensino Superior.
EU-594.16, da Parte Permanente de
Quadro Extraordinário de Pessoal desta Universidade, para exercer na Faculdade Nacional de Arquitetura,- o
cargo de Assistente de rinkilo Supe-

gratificação especial de nível universitário, a partir de 1.1.1961, na base .de 15%, sôbre o respectivo
vencimento, conforme portaria coletiva
n9 135-62, publicada no Dffirto
de .4.4.62.
Na portaria declaratdria n° 872, de
27.3.1961, referente ao Instrutor
(cargo de livre nomeação e demissão), classe "I", do Q.E.P. da. U3.,
téa da Silva, foram feita: a;! i- r4uintes apostilas:
O servidor, a quem se refere a presente Portaria passou a ocupar, a
partir de 1 9 de julho de 19,70, o cargo
de Instrutor de Ensino Superior, referência base, do quadro Extraordinário de Pessoal da Universidade do
Brasil — Parte Permanente, de acordo com a relação nominal anexa ao
Decreto nv 51.366, de 6.12.1961, publicado no D.O. de 13 de dezembro
do mesmo ano, baixado em cumprimento ao disposto na Lei 11.9 3.780,
de 12.7,1960.
Ao servidor a quem se refere a presente Portaria foi concedida, na for.
ma do Decreto n9 50.562, de 8 de
maio de 1961, publicado no D.O. de
9 do mesmo mês e ano, que regulamentou o art. 74 a Le i n 9 3-780-60,
gratificação especial de nível universitário, a partir de 1.1.1961, na ba.5,e de 15%, &Ware o respectivo
vencimento, conforme portaria coletiva
110 133-62, publicada no Diário oficial
de 4.4.62,
Na portaria declaratória n" 873, de
27.3.1961 referente ao Instrutor (cargo de livre nomeaçáo e demissão),
ekts. a I", do Q.E.P. da U.I3., Lygia
Pairn, forem feitas as soguinie,r, apostile' . :
O servidor, a quem se refere a presente Portaria pesou a ocupar, a
pariu- de 1 9 de julho de 1956, O cargo
de Instrutor de Ensino Supeiior, ref e rencie base, do quadro extraordinário da Pessoal da Universidade do
Breei -o- Parte Permanente, de acórdo com a relação nominal anexa ao
Decreto n" 51.365, de 6.12.1951, puVeado no D.O. de 13 de dezembro
do mesmo ano, baixado em cumprimento ao disposto na Lei te , 3.780,
do 12.7.1960.
Ao servidor a quem se ef,ire a presente Portaria foi concedida. na forma do Decreto n9 50.562, de 8 de
maio de 1961, publicado no D.O. de
9 do mesmo mês e ano, que :anilamentou o art. 74 a Lei n o 3.7a0-60,
gratificação especial de nível unleersitário, a partir de 1.1.19e1, na base de 15%, sôbre o respectivo
vencimento, conforme portaria coletiva
n9 135-62, publicada no Diário
de 4.4.62.
Na portaria declarateria n o 874, de
29.3.1961, referente ao Instrutor (cargo de livre nomeação e demissão),
classe "I", do Q.E.P. da D.B., Maria
da Conceição Santiago, foram regala
as seguintes apostilas:
O servidor, a quem se ref,Tii a presente Portaria passou a ocupar, a
partir de 1 9 de julho de 1550, o cargo
de Instrutor de Ensino Superior, refer2:ncia base, do quadro Eiztr3erdinário de Pessoal da Univer,-adade do
Brnil — p arte Permanente, de acdrdo com a relação nominal caixa ao
Decreto nv 51.366, de 6.12. 9111, publicado no D.O. do 13 de dezembro
do mesmo ano, baixado ci . ri cumprimento ao disposto na Lei ir , 3.130,
de 12.7.1C30.
Ao servidor a quem :e I. ; "1::*a a r.rena lersen_a Portaria foi
LI!! 3 do
ma do Decreto ne
ma i o da 1031, publicada '.J.o 13.0, de
!nes e em:, (!. !!,-,,:,19 d3
7xisi.trnt o art. 74 a Lci
,:rgrat':!::er!n especial da T ' „-7
sitá . 'd, a partir de 1.1.' na base de 15`,5, sôbre o ) • e e c t ,v o
vencimento, conforme pr. •
(Vicki!
n9 135-62, publicada no 2'

rior, EC-503:17, do mesmo quadro
(Cadeir a de Urbanismo, Arquitetura
Paisagista), em vaga criada pelo Deereto n9 49.583/60 e classi ficada pelo
de n9 51.366/61. — Pedro Calmon.
Na portaria declaratór i a nO 871, de
27.3.1961, referente ao Instrutor (cargo de livre nomeação e demissão),
classe "1", do Q.E.P. da U.B., Ivone
Pereira Ferreira, foram feitas as Seguinte sapostilas:
O servidor, a quem se refere a presente Portaria passou a ocupar, a
partir de 1 9 de julho de 1960, o cargo
de Instrutor de Ensino Superior, referência base, do quadvo Extraordinário de Pessoal da univereidado do
Evasil — parte Permanent e, de acordo com a reação nominal anexa ao
Tecerei° n9 5. 1.363, de 0.12.1961, publicado no D.O. de 13 de dezembro
do mesmo tuid, baixedo em cumprimento ao dLpcsto na Lei 'll 9 3.780,
cIa 12.7.1050.
Ao servidor a quem se refeie a presente Portaria foi concedida, na forma do Decreto n9 53.532, de 8 de
meio de 19131. publicado no D.O. de
9 do mesmo -mês e ano, que regulamentou o ar te 74 a Dei ng 11.790-60, de 4',.4.62.

-í
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Na portaria declarataria nv 875, de
27.3.1961, referente ao-Instrutor (cargo de livre nomeação e _demissão),
alasse "Ia do Q.E.P, da U.B. MaBezerra 'dos Santos, foria da Penha
ram feitas as seguintes apostilas:
O servidor, a quem se refere a pre*ente portaria passou a. ocupar, a
partir de 19 de julho de 1950, o cargo
de Instrutor de Ensino Superior, referência boxe, lio quadro Extraordinário de Pessoal da Universidade do
Brasil - Parte Permanente, de acardo com a relaçáo nominal anexa ao
Decreto n9 51.266, de 6.12.196E put/icado no D.O. de 13 d3 dezembro
do momo ano, baixado em cumprimento ao dispa:ao na Lei n9 3.780,
de 12.7:1960.
..
Ao servidor a quem se refere a presente Portaria foi concedida, na forma do Decreto n9 50.562, de 8 de
maio de 1931, publicado no D.O., de
9 do mamo mês e ano, que r.caulamentou o art. 74 a Lei n9 3.780-60,
gratificação especial de nível universitário, a partir de 1.1.196E na base de 15%, sabre o respectivo
vencimento,- canforme portaria coletiva
119 135-62, publicada no 'Maio oficial
de 4.4.62.
Na portaria declarataria n? 816. de
27.3.1951, referente ao Instrutor (cargo de livre nomeação e demi.sião),.
classe a i", do Q.E.P. da . U.B.. Regina nieltas, Martins, foram fe:tas as
seguintes apostilas:
O aervidor, a quem se retere a presente Portaria, posou a ocupar, a
partir de 19 de julho de 1960, o cargo
de Instrutor de Ensino Superior,, referência base, do quadro Extraordinário de .Pessoal da Universidade do
Brasil - Parte Permanente, de acôrdo com a relação nominal anexa ao
Decreto n9 51.368, de 6.12.1961, • publicado no D.O. de 13 de dezembro
do mesmo ano, • baixado em cumpri-mento ao disposto na Lei n9 32780,
de 12.7.1960.
Ao servidor a quem se xerete a piesente Portaria foi concedida, na foria do
do Decreto W 50562, . de 8 de
tio de 1961, publicado no •13.0, de
do mesmo mês e ano, que regulamentou o art. 74 a Lei n9 3.780,60,
rtificação especial de nivel arrive>
tário, a partir de 1.1.1961, na bade 15%, sabre o respectiva
aenclmento, conforme portaria coletiva
Ç9 185-62, publicada no Didrid Oficial

ir

ga

de 4.4.62.
Na portaria declaratarla na 837, de
18.2.1961, referente ao Enfermeiro,
arlasee "Cr, interino, da P.P. do
Q.E.P. da 11.B., EM Maria Curvo
Epaminondas Perca, foram feitas as

seguintes apostilas:
O servidor, a quem se refere a presente Portaria passou a ocupar. a
partir de 19 de julho de 1960, o corgo
de Enfermeiro uivei 18-A, referência
base, do quadro Extraordinário de
Pessoa' da Universidade do Brasii Parte Permanente de aeardo tom a
relação nominal anexa ao Decreto
nv 51.3a6 de 6.12.1981, publicado no
D A. de 13 de dmembro do mesmo
ano, baixado em cumprimento ao
disposto na Lei na 3.780, de 12.7.1950.
Ao servidor a quem se refere a presente Portaria foi concedida, na forma do- Decreto no 50.562, de..8 de
:anato de 1961, publicado no D.O. de
9 do mesmo mês e ano, que regula-alentou o art. 74 a Lei rio 3.780-60,
gratificação especial de nivel (ativerditário, a partir de 1.1.1981, nas basoa de 15% e 20%, sabre o respectivo
vencimento, conforme portaria coletiva-

s

e 135-62, publicada no Diário oficial
t 4.4.82 e apostila publicada no
P.O. de 4.7.63.
I

na portaria declarathria refr .839, de
j ,.1961, referente a Enfermeira,
"a", Interino, da P.P. dó

P. da -t7.B., Deriaie Mendes doi
. forara feites se iseguintes
as:
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0 .servidor, a quem se refeg o a pre- gratificação especial de nivel uniaer- Parte Permanente, de acento com a
sente Portaria passou a ocupar, a sitário, a partir de 1.1.1961, nas ba-' relação nominal anexa ao Decestst
partir da 19 de julho de 1960, 12 cargo ses de 15% e 20%, sabre o respectivo na 61.368, de 8.12.1961, publicado na
de Enfermeiro uivei 18-A, referência vencimento, conforme portaria coletiva D D. de 13 de dezembro do mesmo
base, do quadro Extraordinário de n9 135-62, publicada no Diário Oficial ano, baixado- em cumprimento ao
Pessoal da Universidade do Brasil - de 4.4.62 e apostila publicada no disPosto na Lei ra 3.180, de 12.7.19604

Pata: Peruana...te ae acordo com a
relação nominal anexa ao Decreto
nv 51.366, de 6.12.1961, publicado no
de 13 de dezembro do mesmo
D
ano, baixado em cumprimento ao
disposto na Lei W ....Ta() de 12.7.1963.
•Ao servidor a quem se refere a presente Portaria foi concedida, na forma do Decreto no 50.562, de
maio de .1961, publicado no D.O. de
9 do momo mês e ano, que regulamentou o art. 74 a Lei r19 3.780-60,
gratificação especial de uivei universitário, a partir de 11.196a, nas bases ,de -15% e 20%, sabre o respectivo
vencimento, conforme portaria coletiva
no 135-62, publicada no Diário Oficial
de 4.4.62 e apostila publicai% no
D.O. de 4.7.63.
• Na portaria. declaratória 139 636, de
18.2.1961, referente 'ao Enfermeiro,
classe "o", 'interino, da P.P. do
Q.E.P. da U.B., Conceição de Mario
parenta Araujo Paz, foram feitas &s
seguintes apostilas:
Ó servidor, o quem se refere a presente Portaria passou a ocupar, a
partir de 19 de julho de 1960, o cargo
de Enfermeiro uivei 18-A, referência
base, do quadro Extraordinário de
Peeroat da Universidade do Brasil -Parte Permanente, de acareio com a
relação nominal anexa , ao Decreto
nv 51.368 de 6.12.1981, publicado
D .0. de 13 de dezembro do mesmo
ano, baixado em Cumprimento ao
disposto na Lei na a .780, de 12.7.1960.
ala servidor a quem se refere a presente Portaria foi concedida, na forma do Decreto no 50.562, de 8 de
maio de 1981, publicado no D.O, de
9 do mesmo inft e ano, caje regulamentou o art. 74 a Lei no 3.780-60.

D.O. de 4.7433.
Na portaria declaratbria tia 42, de
26.1.1461, referente a Enfermeira,
classe "I", da Parte Suplementar do
Q.E.P. d.a U.13., Cilei Chaves Rhodus,
foram feitas se seauintes apostilas:
•) servidor, a quem se refere a presente Portaria passou a ocupar, a
partir de 19 de julho de 1960, o cano
de Enfermeira nivel 18-A, referência
base, .do quadro Extraordinário de
Pessoal da Universidade do Brasil Parte Permanente ne &cardo com a
relação nominal anexa ao Decreto
nv 51.366, de 8.12.1961, publicado no
D .0. de 13 de dezembro do mesmo
ano. baixado em cumprimento ao
disposto na Lei 119 3.780 de 12.7.1960.
Ao servidor a quem se refere a presente Partaria.foi concedida, na forma do Decreto no 50.562, de 8 -de
maio de 1961, publicado no D.O, de
9 do mesmo mês e ano, que regulamentou p art. 74 a Lei n9 3.780-60,
gratificação especial de nivel universitário, a partir de 1.1.1961, nas ba,ses de 15% e 20%, sabre o aespeCtivo
vencimento, conforme portaria coletiva
nO 135-62, publicada no Diário Oficial
de 4.4.62 e apostila publicada no
D.O. da 4.7.63.
Na portaria declarataria na 43, de
28.1.1961, referente a Enfermeira,
classe "I" da Parte Suplementar do

Ao servidor a quem se refere a pret
sente Poittula foi concedida, na forma do Decreto W 50.582, de 3 de
maio de 1961, publicado no D.O. de
9 do piemo mês e ano, que regulaa
:isentou o ext. 74 a Lei 119 3.180-60,
gratificação especial de ,nivel univera
sitário, a partir de 1.1.1961, nas ha.
soe de 15% e 20%, sabre o respectivo
vencimento, conforme portaria coletiva
ha 195-62, pirblicada no Diário oficicd
de 4.4.62 e apostila publicada no
D.O. de 4.7.83.
Na portaria, declaratória na 44, de
28.1.1981, referente a Enfermaria,
cla.s.se 41", da Parte Suplementar da
Q.E.P. da .ULB., Maria Tereza da
Silva, foram feitas as seguintes apua.
O servidor, a quem se refere a presente Portaria pastou a Oc up ar. $

partir de 19 de julho de IMO, o carpa

de Enfermeiro uivei 18-A, referência
base, do quadro Extraordinário de
Pessoal da Universidade do Brasil
Parte' Pernianente,-de lactado com a
relação nominal anexa ao Decreta
riv . 51.368, de 6.12.1981, publicado no
1).0. de 13 de dezembro do mesmo
ano, ban:ado em cumprimento ao
dik-P OstO na Lei ria 3.780, de 12.7.1880.
AO servidor a quem se refere a presente Portaria foi concedida, na forma do Decreto n9 50.562, da 8 de
maio de 1981, publicado no D.O. de
Q.E.P. da 17.B., Laís Maria Horta 9 do medeio mês e ano, que regulaBarbosa, foram feitas as aegnintes mentou o art. 74 a Lei no 3.780-80,
apostiles:
gratificação especial de nível univerO servidor, a quem se refere a pre- sitário, a partir de 1.14981, nas basente Portaria passou a ocupar, a ses de 15% e 20%, abre o -respectivo
partir' de la de julho de 1960, o cargo vencimento, conforme portaria coletiva
de Enfermeiro uivei 18-A, referência 119 135-62, publicada no Diário Oficiai
base, do quadro Extraordinário de de 4.4.82 e apostila publicada no
Pessoal da Universidade do Brasil - D.O. de 4.7.83.
Na portaria deolarataria na 45, da
28.1.1961, referente a Enfermeira,
classe "1" da Parte Suplementar do

REGULAMENTO
DO CONCURSO PARA JUIZ
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO
ESTADO DA GUANABARA
DIVULGAÇÃO /49 920
PREÇO: Cr$ 120,00

A VENDA t
Na Guanabara
Seção de Vendas z Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1 : Ministério- da Fazenda
Atende-se a pedido", pelo Serviço de Reesibtaso Postal
Em Brasília
Na Sede do D. I. 11..?

Q.E.P. da 1:7,13., Vilma de Carvalho,
foram feitas eis seguintes apostilas:
O servidor, a quem se refwe a presente Portaria passou a ocupar, a
partia aa' 11 da julho de 1980, o cargo
de Enfermeiro uivei 18-A, referência
base, do quadro Extraordinário • de
Pessoal da Universidade do Brasil Parte Permanente, de aebrdo com a
relação nominal anexa ao Decreto
av 51.386, de 8.12.19(31, publioado no
D de 13 de dezerebro do mesmo
eu°, baixado em cumprimento ao
disposto na Lei 1193 780 de 12.7.1969.
Ao servidor a quem se refere a presente Portaria foi concedida, na forma do Decreto na 59.562, de 8 de
inalo de 1961, Publicado no D.O, de
9 do mesmo mas e ano, que regulamentou' o art.,14 a Lei no 3.780-60,

gratificação especial de nível univerdiário, a partir de 1.1.1981, nas bases de 15%, e 20%, Sabre o respectivo
vencimento, conferi:ar portaria coletiva
ne 125-62, publicada no Diário oficial
de 4.4.62 e apostila publicada no
11.0, de 4.7.63.
Na portaria declaratória no 89, de
28.1.1961, referente a ~dna: de Enfermagem], classe "D", da Parte .SupleMentar do Q.E.P. da /LB ., Antonia Moraes Guimarães, foi feita a
seguinte apoatila:' •
O servidor, a quem se refere a prasente Portaria passou a octtPar, a
partir de la de Pilho de 1960, o cargo
de Auxiliar de Enfermagem, nivel
10.33, referência base, do quadro Extraordinário de Pessoal da Univerat.
dada do Brasil - Parte Permanente.
de acbrdo com a relação
anexa ao Decreto rei 51.26e de g 0,4,
desembro de 1961, publicado no D.O,
-do mesmo ano,
Ob. 1$ de
Paira
do em cumprimento $ó disposto
ssa Lei 219 3.700, de 12.7.1900.

I-191111
íffietL
•
t
fia portaria deeiamberia ne 90 de
1364.1981, referente • Auxiliar . de Zngennagem, clame "D", da Parte Sudo Q.P.
E. da 17,B., (Mlelementor
IN de Melo Hibeire, foi feita a se.
dtdnte apeetila:
O SerVidor,.a quem se refere a preta Portaria passou a ocupar, a
de 19 de julho de 1960, o cargo
Auxiliar de Enfermagem, nivel
0.B, referência base, do quadro Pec.
nárlo de Pessoal da Universidade do Brasil - Parte Permanente
de acierdo com a relaçáo nominal
anexa ao Decreto 2e9 51.366, de 6 de
dezembro de 1961, publicado no D.0 ,
de 13 de dezembro do mesmo ano,
kaixado em cumprimento ao disposto
na Lei n9 3.780, de 12.7.1960.
Na portaria declaratória n9 91, de
26.14961, referente a Auxiliar de Enfermagem, classe "D", da Parte Sia
plementar do Q.E.P. da U.E., igre"
Cildes de Oliveira Marques foi feita
a seguinte apostila:
Onsservidor, a quem se refere a presente Portaria panou a ocupar, a
partir de 19 de julho de 1969, o cargo
de Auxiliar de Enferma g em, uivei
10.B, referência base, do qUadro
traardinário de Pessoal da Universe
dado do Brasil - Parte Permaneate,
de acOrdo • com a relação nominal
anexa ao Decreto n9 51,368, de 6 de
dezembro de 1961, publicado no D.0,
de 13 de dezembro do mesmo ano,
baixado em cumprimento ao disposto
na Lei n9 3.760, de 12.7.1960.
Na portaria declaratõria W 597, de
8.2.1961, referente a Auxiliar de Halermagem, clasae eC", interino, da
P.P. do Q.E.P. da U.B., Olimpla
Orne, foi feita a seguinte apostila:
• O servidor, a quem se recai pre•Rente Portaria passou a ocupar, a
partir de 1 9 de julho de 1960, one,rgo
de Auxiliar de Enfermagem, nivel
10.B, referência barbe, do quadro Extraordinário de Pessoal da Univease
dada do Brasil - Parte Pernianetite,
de dceedo . com a relação nominal
anexa ao Decreto W 51.366, de 8 de
dezembro de 1984 publicado no D.0
de 13 de dezembro do mesmo ano,
baixado em cumprimento ao disposto
na Lei n9 3-.730, de 12,7.1960.
Na portaria declaratária n9 ega de
18.2.1961, referente ao Auxiliar de
Enfermagem, classe "C" interino, da
P.P. do Q.E.P. da 11.B., Sebastião
Amaral foi feita a seguinte apostila:
O servidor, a quem se refere a presente Portaria passou a ocupar; a
partir de 19 de julho de 1960, o cargo
de Auxiliar de Enfermagem, uivei
8.A, referência base, do -quadro Extraordinário de Pessoal da Universe.
dade do Brasil - Parte Permaneate,
de acôrdo com a relação nominal
anexa ao Decreto n9 51.366, de 6 de
dezembro de 1984 publicado no D.O
. de 13 de dezembro do mesmo ano,
baixado em cumprimento rio disposto
da Lei n9 3.780, de 12.7.1960.
Na portaria declaratória ne 5e9, dp
18.2.1961, referente a Auxiliar de Enfermagem, classe 'C", interino, dá
P.P. do Q.E.P, da 17.B., Maria da
Conceição de Souza Alves, foi feita
a seguinte apostila:
O servidor, a quem se refere a presente Portaria passou a ocupar, a
partir de 19 de julho de 1960, o cargo
de Auxiliar de Enfermagem, uivei
8.A, referência base, do quadro Ex, traordineeio 'de Pessoal da Unieersa
dado do "Breai - Parte Permanente,
de acôrdo com a relação nominal
anexa ao Decreto n9 51.360, da.6
dezembro de 1961, publendo no D.0
de 1.1 de dezembro do mesmo anc,
_ baixado em cumprimento ao disposto
na Lei n9 3.780, de 12.7.1960.
Na portaria declaratõria nv 601, de
18.2.1961, referente a Auxiliar 'de En.fermagem, classe "C", intedno, da
P.P. do Q.E.P. da U.B„ Neuza da
p-wha Parreira foi feita a seguinte
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. a quem se refere a Pre- •de Auxiliar daEafernleen,. nivel ao D.O. de 13 de dezembro do nicaO Serild0r
sente Portaria passou a Ocupar, a 8.A, referencia base, do ~Iro Ex. . 0 *210, baixado em cumprimento 40
partir de lede julho de 1960, o cargo tanordinárlo de Pessoal Unhariato Lei
na
si9 3.780, de 12 de
de Auxiliar de Enfermagem, nivel dada do Brasil --, Parte permanente, 1
de 1900.
8.A, referencia base, do quadro Es- •de acordo com a relação nominal Na Portaria declarat6ria 219 119, de
traordinitrio de Pessoal da Universi- anexa ao Decreto a' 51.368, de 6 de
referente4 Atendenta clasdade do flrasll - Parte Pennaneuta dezembro de 1961, publicado ao D.0 ), 30.1.1961,
interino, da P.P. Q.E.P. da
de acordo com a relação nominal de 13 de dezembro do Mesmo' ano, se "O",Maria
do Carmo Gomes, foi
U.D.
anexa ao Decreto n9 51.388, de 6 de baixado em cumprimento ao disposto feita
'a seguinte apostila:
dezembro de 1981, publicado no D.O, na Lei n9 3.760, de 12.7.1
de 13 do dezembro do mesmo ano, Na portaria declaratória x9 595, de O servidor, a quem se refere a prebaixado em cumprimento ao disPeete 18.2.1981, referente a AuxMar de En- sente Portaria .passou a ocupar,. a
na Lei n9 3.780, de 12.7.1960.
1950, o cargo
fermagem, classe e C", interino, da P arti r de 1 9 de julho dereferência
base,
Atendente, nível 7,
Na portaria declaratória 219 603, de P,P. do Q.E.P. da 17.B i, Aurilda de
do quadro Extraordinário de Pessoal
18.2.1961, referente a Auxiliar de En- Vinda:e de Oliveira foi feita a se- da
Universidade do Brasa - Parte
fermwtern, classe °C", interino, da guinte apostila:
p.P. do Q.E.P. da U.B., Eunice Pa- • O servidor, a quem se reftre a pre- Permanente, da acordo co ma rolacheco Vasconcelloa foi feita a seguin- sente Portaria passou a cupar, a ção . nominal anexa ao Decreto númeroro 51.368, de 6.12.1961, publicado
te apostila:
,
partir de 19 de Julho de 1960, e cargo no D.O. de 13 da dezembro do mu. .
O servidor, a quem se refere a pre- de Auxiliar de i Enfermae, -tive] ni ano, baixado em cumprimento no
sente Portaria passou a ocupar, a 8.A, referência base, do q a.dro Ex,- disposto na Lei n9 3.730, de 12 de
partir de 1 9 de julho de 1980, o cargo traordinádo de Pessoal da Unha:W- julho de 1960.
de Auxiliar de Enfermagem, • aivel s:Jade do 73rasil -- Parte Pe - manente, Na portaria declamtérla n9 120, de
8.A, referência base, do quadro
de acôrdo com a relação nominal 30.1.1961, referente a Atendente, clastraordinário de Pessoal da Univeree, anexa ao Decreto n9 51.366 de 6 de se
"C", interino, de P.P. do Q.E.P.
dado do Brasil -- Parte Permanente, dezembro de 1961, publiceao no DO. da
U.B., Jacyra Rodrigues Justo, foi
de icôrdo com a relação nominal de 13 de dezembro do m mo ano,
anexa ao Decreto • n9 51.368 de 8 de baixado em cumprimento a disposto' feita a seguinte apostila:
dezembro de 1981, publicado no I.0. na Lei n9 3.780, de 12.7.1 0.
O servidor, a quem Se refere a prede 13 de dezembro do mesmo ano
,Portaria passou g ocupar, a
Na portaria declaratória 9 596, de sente
baixado em cumprimento ao disposto 18.2.1961,
de 19 de julho de 1980, o eeriko
referente ao Auxiliar de partir
na L-él W 3.780, de 12.7.1960.
Enfermagem classe "C e , In t erino, da de Atendente, nível 7, referência base,
• Na portaria declarateala zi9 805, de p.p. do Q.E.P. da U.B., osé Ma- do quadro Extraordinário de 'Pessoal
da Universidade do Brasil - Parte
18.2.1961, referente a Auxiliar de En- i-hem Pontes, fui feita a seguinte Permanente,
de aceado com a relafermagem, classe "C", interino, da apostila:
,.
ção nominal anexa ao Decreto númeP.P. do.Q.E.P. da U.B., Regina Go. O servidor, a quem se refeee a pre- ro
n9 51.368. de 6.12.1961. publicado
mas Ulha, foi feita a seguinte, apos- sente °raiada passou a o upar, a
D.O. de 13 de deeembro do mespartir de 19 de julho de 1960 o cargo no
'servidor,
servidor, a quem se refere 4 P re de Atendente, nível 7, referê.xcle base, mo ano, baixado em cumprimento ao
-sentPoraipsuocpar, do quadro Extraordinário dq Pessoal disposto na Lei ze9 3.160, de 12 de
partir de 19 de julho de 1960, o cargo da Universidade do Brasil Parte Julho de 1960.
de Auxiliar de Enfermagem, uivei Permanente, de acôrdo com a rela- Na portaria deelarateria ne 121, de
8.A, referência base, do quadro Ex- ção nominal anexa ao Decreto núme- 30.1.1961, referente a Atendente, clastmordinário de Pessoal da Universi- ro 51.366, de 6.12.1901, publicado se "C", interino, da P.P. do Ci.E.P.
dade do Brasil - Parte Permancere no D.O. de 13 de dezembro do mes- da .17.13*.. Raimundo. Alves Ferreira,
de acôrdo com a relação nominal mo ano, baixado em cumpri ente ao foi feita o, seguinte' apostila;
anexa ao Decreto n9 51.386, de 6 de disposto na Lei n9 3.780, da 12 de
O ferador, a. quem se refe.e a predezembro de 1964-publicado no D.O julho de 1960.
cie 13 dê dezembro do Mesmo ano Na portaria dedicatória 119 116, de sente Portaria primou a ocupar, a
baixado em cumprimento ao disposto 20.1.1961, referente a Atendente, parta de 19 de julho de 1960, o cargo
de Atendente, uivei 7, referência base,
na Lei n9 3.780, de 12:7.1960.
classe "C", interino, da F.P. do do quadro Extraordinário de Petsoal
Na portaria declezatdria 219 808, 'de Q.E.P. da U.B., Hilda Rezinde de .da Universidade do Brasa - 'parta
38.2.1961, referente a Auxiliar de En, Castro, foi feita a seguinte
Uai ro ,51.368, de 8.12.1981, publicado
fermagem, classe "C", Interino da O serviam. a quem se refer l a pre- dto nominal anexa ao Decreto númeP.P. do Q.E.P. da u.13. Maria He- sentePortaria passou a oci par, a ro 51.368, de 8.12.1981, publicado
lena Ribeiro de Mello, foi falta a seD.O. de 13 de dezembro do mespartir de 19 de julho de 1960, o cargo no
guinte apostila:
ano, baixado em cumprimento eo
de Atendente, nível 7, referência base, mo
O servidor, a quem se refere a pre- do quadra Extraordinário de Pessoal disposto na Lei 'ta9 3.780, de 12 de
sente Portaria -passou a ocupar, a da Universidade do Brasil -1- Parte julho de 1980. •
partir de 19 de julho de 1960; o cargo Permanente, de catado com a rela- • Na portaria declarateria n9 122, de
de Auxiliar de Enfermagem, nível ção nominal anexa ao Decre núme- 30.1.161, referente a Atendente, class.A, reeertincia base, do quadro Ex- ro 51.366, de 8.12.1961, p blicado se “C", interino, da P.P. do Q.E.P.
traordinário de Pessoal da Unigenie no D.O. de 13 de dezembro ince- da I7.3., Irene da Cunha soares, foi
dado do Brasil =Parte Permanente, mo ano, baixado em cumprim nto ao feita- a seguinte apostila:
de acordo com a relação nominal disposto na Lei n9 3.780, C1 12 de
O servidor, a quem se reler ea preanexa ao -Decreto n9 51.368, de 6 de Julho de- 1960.
sente Portaria passou a ocuper, a
dezembro de 1961, publicado no D.O
Na
portaria
declaratõria
n9
,117.
-de
partir
de 19 de julho de leCO, o cargo
de 13 de dezembro do mesmo ene, 30.1.1981, referente a Atenden , elas. de Atendente,
uivei 7, referi:nela base,
baixado em cumprimento ao disposto se, "C" Interino, da PP. do Q.E.P. do quadro Extraordinário
de Pessoal
na Lei n9 3.780, de 12.7.1960.
' Lecy Pereira Rodri es, ftd da Universidade do Brasil - Parte
da U.13.,
Na portaria deciaratedie n9 592, de feita a seguinte apostila:
Permanente, de acôrdo com a rela18.2.1961, referente a Auxiliar de En- O ievider, a quem se refere a pre- ção nominal anexa ao Decreto númefermagem, classe "C", interino, da
ro 51.360, do 8.12.1964 publicado
Portaria passou a Ocupar, a .no
P.P. do Q.E.P. da U.B., Cecilia sente
D.O. de 18 de dezembro do mespartir
dele
de
julho
de
1960,
Q
cargo
Gerseles Conceição, foi feita a' ae- de Atendente, uivei 7, rfexOnc1a base, mo ano, baixado em cumprimento ao
gainte apostila:
do quadro Extraordinário de essoal disposto na Lei W 3.780, de 12 de
O servidor, a quem se refere a Pre- da Universidade do Brasil -I Parte julho de 1960.
sente Portaria passou a ocupar, a Permanente, de. acordo co zn rela- Na portaria declarateria ne 123, de
partir de 19 de julho de 1980, o cargo ção nominal anexa só Decreto time- 30.1,1961, referente a Atendente, clasde Auxiliar de Enfermagem, uivei roro 61.368, de 6.12.1961, pu deado se "C", Interino da P.P. do Q.E.P.
8.A, referência base, do quadro Ex- no D.O. de . 13 de dezembro do mes- da U.73. Wanda de Castro, foi feita
traordinário de Pessoal da Univeree mo ano, baixado em cumprimento- ao a seguinte apostila:
dado do Brasil - Parte Permanente, disposto na Lei n9 8.780, de 12 do O servidor, a 'quem se reter ea
de acôrdo com a relação nominal julho de 1980. .
•
Portaria passou a ocupar a
anexa ao Decreto n9 51.386, de 6 de Na portaria declaratória ré 14, de sente
de 19 de' julho da 1680, o cargo
dezembro de 1981, publicado no 11:0 30.1.1961, referente a ~Mente. partir
de
Afendente,
uivei 7, referência base,
de 13 de dezembro do mesmo ano, classe "O", interino, da P.P. do Q.E.P. do quadro Extraordinário
de Pessoal
baixado em cumprimento ao disposto da U.B., Dylee,•Campeio Horta. Bar- da Universidade do Brasil
- Parte
na Lei n9 3.780, de 12.7.1980.
bosa, foi feita a seguinte apostila: Permanente, de acõrdo com a relaNa portaria declaratdria w 594, de
ção nominal anexa ao Decreto nfune.
O servidor, a quém se refere pie- ro
18.2.1961, referente rt Auxiliar de En- sente
51.366, de 6.12.1981, publicado
Portaria
passou
ocup
r,
a
,
fermagem,' classe "C", interino, da paatir de 19 de julho d 1960. o
no 11.0. de 13 de dezembro do meso
P.P. do Q.E.P. da U.B., Daralice de *tendente, nível 7, referência base, mo ano, baixado em cumprimento ao
Maria da Silva Siqueira, foi feita a do quadro Extraordinário de P anal disposto na Lei n9 3.780, de 12 de
seguinte apostila:
da Universidade do g i - arte julho de 1960.
O servidor, a quem se refere a pre- Permanente, de acta rom
c
a reta- Na portaria deeTaratdria no 124, de
e- ee.1e1961, referente a Atendente, Ons.•
Poetaria Puna (1 ~Par, o ção nomipal anexa ao ecreto
tse f#9.1, interinó, da P.P. do 61.18.P.
40 39 dit julho de .1900, 611aNd go 51.364 de 0.12.1.961,
•
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da 17.B., Olga Moraes Salazar, foi
1
falta a seguinte apostilai
a preservidor,
a
quem
se
refere
O
sente Portaria passou a campar, a
partir de 1 9 de Italie de 196e, o eat¡,•0
de Atendente, uivei 7, referência base,
do quadro Extraordinário de Pessoal
da Unlversidade do Brasil — Parte
Permanente, de betado com a relação nominal anexa ao Decreto número 51.366, de 6.12.1961, publicado
no D.O. de 13 de dezembro do mesmo ano, baixado em cumprimento co
disposto na Lei 11 9 3.780, de 12 de
julho de 1960.
Na portaria declaratória 119 125, de
30.1.1961, referente a Atendente, classe "C", interino, da P.P. Q.E.P. da
U.B., Nadyr Machado, foi feita a seguinte apostila:
.
O servidor a que mse refere a presente Portaria paesou a Ocupar. a
,
partil te 12 de !una de 1960, o ,a. g'
`
de Atendente, uive! 7, referência base,
do quadro Extraordinário de Pessoal
1 da Universidade do Brasil — Parte
Permanente, de acõrdo com a zelapito nominal anexa ao Decreto mimei
ro 51.366, ' de 6.12.1961, ¡publicado
• no D.O. de 13 de dezembro do mesmo ano, baixado em cumpeimento ao
'
í
disposto na Lei n9 3.780, de le de
• julho de 1960.
Na portada declaratória n9 127, de
30.1.1961, referente a Atenciente, cias1
se "C", interino, da P.P. do Q.E.P.,
4* U.B Maria de Lourdea Oliveira
•
Santos, foi feita a seguinte apostila:
O servidor a que nue refere a prasente Portaria passou a ocupar a
partir de l y de ;udu) a° 1960, o cento
de Atendente, uivei 7, refetência base,
do quadro Extraordinário de Pessoal
)- 4a Universidade do Brasil — Parte
1 - Permanente, de acendo com a vela• 1.-. Oto nominal anexa ao Decreto número 51.366, de 6.12.1961, publicado
,.. no D.O. de 13 de dezembro do mes1 - mo ano, baixado em °umidamente se
disposto na Lei 119 3.7804 de 12 de
,
julho de 1960.
a
Na portaria declaratória n° 186, de
30.1.1961, referente ao Motorista,
classe "C", interino, da P.P. do
•
Q.E.P. da 1J.B., Candido de Oliveira
Filho, foi feita a seguinte apostila: .
O servidor a quem se refere a pra.
sente Portaria pausou a ocupar, a
parar de l Y de jiebo le 060, o cargo
de Motorista, uivei 8.A, referência
base, do quadro Exteaordinário de
Nadal da Univereidede do &asa
— Parte aermaeente, de acórdo com
a releake noaatue anexa ao ,Decreto
119 51.366, de 6.12.1961, publicada no
D.O. de 13 de dezembro do mesmo
ano, baixado em cumprimento ao
disposto tia Lei n 9 3.780, de 12 de
julho de 1960.
1
Na portaria declaratória n9 187, de
30.1.1961, referente ao Motorista, classe "C", interino, da P.la do Q.E.P.
da U.B., Adão Miranda, foi feita a
seguinte apostilas
O servidor a quem se refere a presente Portaria passou a ocupar, a
partir de I N de jul-o de 1960, o 3a40
de Motorista; nivel 8.A, referência
base, do quadro IllirtraordinSrio de
pessoal da Universidade do Brase
— Parte Permanente, de aceado com
a zelai:ao nominal anexa ao Decreto
be 51.366, de 6.12.1961, publicado no
D.O. de 13 de dezembro do IlleSMO
ano, baixado em cumprimento ao
julho dena Lei n9 8.780, de 12 de
de 1960.
Na portaria declaratória id me, dp
34.1.1961; referente ao Motorista, chiá,
seda C", interino, da P.P. do Q.E.P.
da U.B., 'Wilson Teixeira da Silva,
foi feita a seguinte apostila;
O servidor a quem se refere a presente Portaria passou a ocupar, a
partir de lY de julho de '1960, o cargo
de Motorista, uivei 8.A, referência
Pessoal quadro. Extraordinário de
I da Universidade do Brasil
t
— Parte Permanente,, da ~o com
4 temado nommel anexa ao_ Decreto
nO 51.366, de 6.12.1981, 1 publicado na

de 13 de dezembro do mesmo
ano, baixado em cumprimento ao
disposto na Lei n9 3.780, de 12 de
julho de 1960. Na portaria declaratória ra 179, de
30.1.1961, referente ao Inspetor de
Alunos, classe "E", interino, da P.P.
do Q.E.P. da U.B., Esther de Albuquerque Moura, foi feita a seguinte
apostila:
O servidor a quem se refere a presente Portaria passou a ocupar, a
partir de lY de Julho de 1960, o cargo
de Dada de Alunos, nível 9.B, referência base, do quadro Extraordinário
de Pascal da Universidade do Brasil
Parte Permanente, de acbrdo com
a reeição nominal anexa ao Decreto
n9 51.386, de 6.12.1961, publicado no
D.O. de 13 de dezembro do mesmo
ano, baixado em cumprimento ao
disposto na Lei n9 3.780, de 12 de
julho da 1960.
Na portaria declaratória n9 709, de
3.3.1961, referente h•FacreventeDatilógrafo, classe "D", interino,. da P.P.
do Q.E.P. da U.B., Irene Maria Simões rebato foi feita a seguinte apostila; O servidor a quem se refere a fdresente Portaria passou a ocupar, a

D.O.

Parte tt). ' ,

partir de 1Y de julho de 1900, O cargo
de Datilógrato, nivel T.A, reter/beta
bale, do 'quadro Extraordinário de
Pessoal da Universidade .do Brasil
— Parte Permanente, de acordo com
a relação nominal anexa ao Decreto
n9 51.366, de 6.12.1961, publicado no
P.O. de 13 de dezembro do mesmo
ano, baixado em ouniprimepto ao
' to na Lei n9 3.780, de 12 de
ji
o de 1960.
Na portaria declaratbria n9 731, de
3.3.1961, referente ã Escrevente-datilógrafo, classe eD", interino, da P.P.
da U.B., Maria Thereza Passos Danner, foi feita a seguinte apostila:
O servidor a quem se refere a presente Portaria passou a ocupar,, a
partir de le de julho de 1960, o cargo
de Escrevente dat. uivei 7.A, referência base, do qdadro Extraordinário, de
Pessoal da Universidade do Brasil
Parte Permanente, de acara° com
a relação nominal anexa ao Decreto
n9 51.368, de 6.12.1961, publicado no
D.O. de 13 de dezembro do mesmo
ano, baixado em cumprimento ao
disposto na Lei 129 3.780, de le de
julho de 1960.
--Nau
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UNIVERSIDADE DO REOWE
Apelada*
Lavrada na portaria de nom-caça*
de Balar:nino Caroline dee Nauta
mento. — d) funcionado a quase se
refere a presente portaria, pema
ser lotado, a partir .de 11 de maio de
1964, no Instituto de Antiblotecoli
desta Universidade. •
Lavra
. da na portaria de nomeal
de Carmelo Figueiroa Pereira.
funcionário a quem se refere a pred
sente portaria, passa a ser lotado, le
partir de 21 de maio de 1964. no base
tituto de Antibióticas desta Unirei'..
sidade.
Lavrada na portaria de admissão
de Mines Andrade de Garrido Cid ..•=1
Bibliotecário, uivei 12-A. — A funcionária a quem se refere a . presente
portaria, passa a ser lotada, a perde
de 21-6-64, na Reitoria.
Lavrada na portaria de admissfie
de António Persivo Rios Cunha
Professor de Ensino Superior. ae 9
funcionário a quem se refere a pree
sente portaria, passa a Ser lotado, a
partir de 20-1142, na Cadeira de Me-1
dicina Legal da Faculdade de Direito
desta Universidade.
Lavrada na portaria de nomeação
de Levy Porfirio da Cruz — Pesquisador, uivei 17. — O funcionário a
quem se refere a presente portaria,
Nua a ser lotado, a partir da 21 de
fevereiro de 1964, no Instituto de Ciências do Homem.
Lavrada na portaria de nomeação
de néa Canino — Dactilógrafo, nivel 7, — A funcionária a quem se
refere a presente portaria, passa a
assinara° Ides, Cervino Nogueira,
em virtude de ter contraído nepoise.
(Processo U.R. 13,9 8.902 de 3-6-61)e
Lavre& na portaria de admissão
de Manoel Ferreira Barros Filho ea
Oficial de Administração. —.o funcionário a quem se refere a presente
portaria, passa a ser lotado, a partir
de 21 de julho de 1964, na Faculdade
de Direito (Processo U.R. n9 8.145
de 22-5-64).
• Lavrada na portaria de admissão
de Fernanda Ivo — Auxiliar de Biblioteca, uivei 7. — A funcionária a
quem se refere a presente portaria,
passa a ser lotada, a partir de 21 de
julho, no Instituto de Ciências do
Homem.
Lavrada na portaria de admissão
de João Antônio da Silva — Servente, uivei 5. — O servidor a quem ao
refere a presente portaria é equiparado ao funcionário efetivo, para todos os efeitos a partir de 24 de junho de 1957, ex te do disposto no
art. 19 da Lei n9 2.284, de 9 de agosto de 1954.
Lavrada na portaria de Geny Oliveira da Silva — o nome da funcionaria a que se refere a presente Portaria é Geny Oliveira Medeiros, em
virtude de ter contraido núpcias.
(Processo 17.R. 19.648 de 13-11-64).
Lavrada na portaria de nomeação de Maria do Carmo Lucena da Mota
Oliveira — Dactilógrafa, uivei 9.
O Reitor da Universidade do Reoife,
resolve, de meado com o art. 13 do
Decreto no 51.352 de 23-11-61, declarar, que o cargo a que se refere a
presente portaria, ficou classifica0
no ceado de Dactilógrafo, uivei 9,
ex ta da Lei n9 3-.780 de 12-7-60.
Lavrada na portaria de nomeação
de Daniel Antônio da Silva — Trabalhador. — O funcionário a Wall
Se refere a presente portaria, passa a
ser lotado, a partir de 21-7-64. na
Faculdade de Medicina, desta Universidade.
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Lavrada na pertatrisi do e,draleaSSo
t
da Costa
do funcionário reepedito
/enato — Laboratorista. — O funcionaria a que co rafem a graniste portaria, passa a ser lotado, a partir de
21-74e, no Gerviço de Extensão Cultural da Reitoria (SEC).
Lavrada na portaria do nomeação
de Marluce de Queiroz Co:rapes Araújo — Escrevente-Dactilórafo. — A
euncionária a quem as refere a praGOIlt0 portaria, passa a ser lotada, a
partir de 21 de fevereiro de 1964, no
laistituto de Ciênclae do Homem.
,(Processo U.R. n9
Lavrada na portaria de admisseo
do Agenor Mendes Filâo Auxiliar
de Biblioteca, aelvei 7. — O funcionário a quem se refere a presente
portaria, passa a cor lotado, a partir
do 21 de julho do 1931, na Faculdade
da Medicina desta Universidade.
(Processo U.R. n9 8.905-6e).
Lavrada na portaria de nomeaçáo
de Maria do &carro Araújo — Ateudente, uivei 7. — O nano da funcionaria a quem es refere a presente
portaria, é Maria elo Socorro de Lima, em virtude do ter contraído
núpcias. (Proceaso U.R. nn 3.607 de
13-2-64).
Lavrada na portaria de nomeaçâo
do Avany Maria Ferreira dos Santas
— Escrevente-Dactilografa nível 7.
— O nome da lasncionária, a quem se
refere a presente portaria, é Ava,ny
Maria dos Santos Figueiredo, em virde de casamento. (Processo ti. R.
n° 11.102-64).
Lavrada na portaria de nomeação
do Leonizia &mien Pereira — Escriturário, nível 8. — O nome da furaoionária a que os refere a presente
tarja, é Leonisirs Pereira Grenalgh, em virtude do ter contraído
núpcias. (Processo U.R. n 9 7.229
de 1964).
Lavrada na portaria de nomeação
do Maria das Neves Timóteo — Ateudente, nível 7. — O nome da funMoeria a quem se refere a presente
portaria, é Maria das Neves da Silva,
em virtude de casamento. ;Processo
U.R. n9 11.35644).
Lavrada na portaria de romeaçáo
do Aurora Coelho Fontes Enferriziga.., nível 17. — A funcionária a
quem se refere a prwerite portaria,
peesou a assinar-se Aurora Fontes de
Lima, cm virtude da casamento.
(Preeeeso U.R. a9 1..822 de 13-2-64).
11.,vreda na portaria O3 nomeação
ee Peneby Oliveira Enferinelae, nivel 17. — O nome da fundonuria a quem se refere a 'ausente
portaria, é Marby Lins de Oliveira,
em virtude de ter conteoldo napciaa.
(Processo U.R. n9 12.453-64).
Lavrada na portaria do nomeação
ec Severina, Monteiro — Servente,
nivel 6. — O nome da euricionárie,
que se refere a presente polearia, é
te:serena Monteiro da Silva, em virtude de casamento. (remesso U.R.
a9 13.898-64).
Lavrada na portaria á nomeação
do Lindacy Augusta de Oliveira —
Copeira, uivei 4. — O nome da funcionária a quem co refere a presente
srtaria, é Lindaey Oliveira de Saem, em virtude de ensarnento. (Processo U.R. n9 20.01'7-69).
Lavrada na portaria de admissão
do Oscar dos Santoa Silva — Auxiliar de Medição, uivei O. — O Reitor
da Universidade do Recife, resolve,
do acordo cora o art. 13 do Decreto
n° 51.252 de 22-1141, publicado no
Diário Oficial do 4-12-61, declarar
que a função a que co refere a prenote portaria, ficou classificada no
cargo de Mutilar de Medição, nível 6,
ex vi da Lei n9 9.721), de 12-7-e0.

1C,t3ièn3
Lavrada na portaria do nomeaellopublicada no* »Serie Oficial do rét da ling n9 Z16
IJ.U.C4
do Soverina Monteiro da Cliva —janeiro do 1962, foi retilicade o c2,- o claM, ug Corria Filho. r,ga
(Jervenee, nível G. — Pele Deeratoquadrainento screed a utYio &Vozionv.1 operar em nato E dentaria durante
o turno da tardo, cuja função Sé, ve
B19 51.039 do 21 de dezembro de 18i2, do ervento, nível G.
exercendo desde 25.2.34.
Delegacia no /Cie Gr-,!?2,/2
Norte:
-v,
1cJ I
Exp. 8/n — Autorize à Seç:so adadica Estadual a emitir cheque no vaVI-0 PN C
lor de Co) 2.580.650 (dois aniliefice
H-1{-Fj)
2
qunihentas e oitenta mil seiscentas O
ATOS DO DIRETOR DO IMPARTA- cinquenta cruzeiros) para efetuar os
pagamentos a seguir ell,tritninadop:
MENTO DE APLICAÇA0
Dr. Francisco Costa — Co)
WfM)
REPARTIIÇõl2,9
PATRIMÔNIO
4115.550; Dr. Celso Dantas Filho —
latearLICAS
Nm. 267-V — AUtOriza, o paga- Cr$ 1.974.850; e Dr. Pedro coelho da
mento
do
adiantamento
para
viagem
Silva — Ca3 125.250. Data: 30.12.84.
O Repaetawarta da imdo servidor ~Mo Coutinho Jacques,
pe= I'dadanel OVAM b.a
Prot. 2.310 — Autoriza o pagamenengenheiro,
mae,
1.245,
de
acordo
1Rep..ztE1tie5 2ilbntocn
com a DTS 240 CA, referente às Obras to da ajuda de custo de acerdo com
cal .‘ta deva.E.o proWderep
o
art. 132, da Lei 1.771-53, ao serviHospital Salvador-Bahia, no valor de
cle2 a reRmon
Cre 300.000,00 (trezentos mel cruzei- dor Ademar Celestino de Santana,
Fiscal de Prev. nível 18, no valor do
luras doo - &gata adelo
ros). Data: 30.12.64.
Cr$ 193.030,09 (cento o noventa gni"
ata o dia 26 de 2eveReiro
N1W. C-267-V — Autoriza o paga. cruzeiros), correspondento a um zaeo
=ente, a lias dc evites
mento do adiantamento para viagem do vencimentos. Data: 28.12.64, •
cancdassento de Tem= a
(Drrs 240-64-CA) às Obras do HosEsp.
— 30.12.84
Autoritee
paz& daquele dato.
pital Salvador-Balde, ao servidor Renato Barroso, nível 16 mat. 12, no o pagamento da importância de MQ
valor de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil 4.800,00 (quatro mil e oitocentos aretzeiros) a Olavo Tettelea, Agente eaa
cruzeiros). Data: 30.12.64.
Currais Novos, referente a tran.sporf9
INSTITUTO DE APOSENTADOe bagagens, bem como o pagamento
RIA E PENS6ES DOS EM- ATO DO DIRETOR DA TESOURA- de Co) 45.360,00 (quarenta e cinco mil
RIA GERAL
trezentos e sessenta cruzeiros) ao
PREGADOS EM TRANSPORDTS em 28.12.64; Determina que mesmo servidor, correspondente a seio
TES E CARGAS
a Tesoureira-Auxiliar Suelly Peixoto diárias.
de Abreu e Oliveira Costa matricula
RELAÇA0 CAGB — 8-65
Exp . s/n . 30.12.64 — Autoriza a
14.789, viaje à cidade de Vitoria, Es- pagamento
de Co) 80.880,00 (oitenta
JTJNTA INTERVENTORA — ATOS pirito
Santo,
a
fim
de
servir
na
DeDO -PRESIDENTE
oitocentos e oitenta cruzeiros) ata
legacia Estadual, pelo prazo de 90 mil
servidor Ademar Celestino De SantaPORTARIAS DE 30 DE DEZEMBRO (noventa) dias, autorizando-lhe o pa- na, Fiscal de Previdência, nível les
gamento de 30 (trinta) diárias, no referente à sua viagem efetuada do
DE 1969
de Cr$ 291.600,00 (dueento.s e
N9 60.450 — Designa a °Delata cie valor
noventa e um mil e seiscentos cruzei- acardo com a DAS 57-64.
administração, AF-201, nívl 14-B, ros).
Exp. s/n. 30.12.64 — Autorizo o
Maria Aurea Pereira de Miranda, núpagamento de Cr$ 120.250,00 (cento o
mero 1.4.86, para exercer a função ATOS DOS DELEGADOS ESTA- vinte mil duzentos e cinquenta cru.
gratificada de Assistente Técnico, 1-P, DUAIS, DE CONFORMIDADE COM zeiroe) ao Dr. Pedro Coelho da Silva,
A DE'IERMINAÇAO N 9 500-64,
do Conselho Administrativo.
credenciado, referente a serSLNHOR, PRESIDENTE DA JUNTA médico
viços profissionais prestados em no60.451
—
Torna
sem
efeito
a
N9
1NTER,VENTORA
vembro de 1964.
Portaria 519 59..255, de 8.5.64, que n o
Delegacia na Bahiu:
em caráter efetivo, o concur--meou,
Ep. s/n. 30.12.64 — Autoriza o paso/do Joel José da Silva, para a clasDTS n9 336 — 30.12.64 — Tendo em gamento de Cr$ 1.974.850,00 (hum
se singular de servente GL-104, nível vista o telegrama n9 -33.957 do milhão novecentos e setenta e quatro
5, para servir na Delegacia Estadual Presidente da J.I., resolve passar, a mil oitocentos e cinquenta cruzeiros)
no Espirito Santo, em face de não ha- partir de amanhã, dia 31, a direção ao Dr. Celso Dantas Filho dentista
ver tomado posse no prazo regula- da Delegacia ao Assistente, Técnico, credenciado, referente a selis serviços
mentar.
Francisco Ariani Martins, mat. 2.185, profissionais . cle 1 o 12.65.
1nT4 60.452 — Aplica, na forma do seu substituto automático, por ter que
Mrp. s/n. 30.12.64 -- Autorin
art. 207, Item II, da Lei n 9 1.711-52, viajar à A° em objeto de serviço.
pagamento de Co) 485.550 ,quatrea
NM. 133 — P. 3.109-54 — Concede centos
combinado com o seu parágrafo rese oitenta e cinco mil quinhene
pectivo, a pena de demissão, por a José dos Santos Ferreira, bombeiro- tos e cinqüenta cruzeiros) ao de.
abandono do cargo ao servidor Rafael encane dor, nível 10, salário família, em Francisco Fernandes Costa, médico
de Souza Sántos lotado na Delegacia favor de sua genitora, a palie de creciencrado, referente a seus serviços
junho de 1963.
Estadual em Minas Gerais.
aim. 27.933 — P. 10.029-64 — Au- profi adenals dos meros do 11 e 12.54.
Prot. 7e8-Ge Concecie salário faATOS DO DIRETOR DO DL:PARTA- toriza o pagamento de Co) 13a.e03,C0
(cento e sessenta e cinco mil e seis- mília a •Jandir,s, Amancio de Lezetese
M:NT° DE ADMINISTRAÇA0
centos
cruzeiros)
ao
servidor
Nilson
auxiliar
de enfermagem, nível 0, laGERAL
Carneiro Rios, referente à dieerença tada nesta DE, referente sua mria,
Ma . 510 P. 30.104-63 Autoriza o de vencimentos no período de 6,11 a Franchscs, Amélia de Leram, a conter
pagamento das despesas com passa. 11.12.64, em que substituiu o Chefe de junho de 1903.
eies
no serviço externo da Div. do da Secretaria da DAME. Date: ....
g
• Exp. a/n. 8.1.65 — Autoriza o PaMaterial, durante o mês de dezem- 22.12.64.
bro de 1964, ao servidor Ozáas PiDTS n9- 4 — 8.1.65 — Designa ep gamento de Cr$ 6.150 (seis mil cent,b
res, servente, nível 5, matrícula .... Fiscal de Previdência, silvei 17, Jorge e cinqüenta cruzeiros) ao servidor
17.158, no.valor de Cr$ 5.910,00 (cin- Lio de Almeida Fernandes, matricula Edilson Santos Medeiros, Fiscal cle
co mil novecentos e dez cruzeiros). 7 . 558, Para substituto automático do Previdência, nível 17-A, referente a
Data: 17.12.64.
Chefe da Secção de Fiscalização e diárias locomoçâo-PCF/s 11 e 12-64.
NM. 514 — P. 32.099-64 — Registra Divida Ativa da DAR.
Exp, 6/n. 8.1.65 — Autoriza o pao 2a1ecimento do servidor José de
DTS n9 6 — 8.1.65 — Torna sem gamento de Cr$ 6.590 (seis mil e quiMoura Costa, servente, GL-104, nível efeito a praz 282-6e, de 14.9.64, que nhentos cruzeiros) ao servidor Renato
5, mat. 7.861, lotado na DE da Gua- designou o Fiscal de Previdência, Cassimiro de Araujo — MM. 20.190-64
nabara ocorrido aos 19.11.64.
Cleonizio Luquez Ribeiro, matrícula — Cia 2.597, referente a reembellso de
2.156, para substituto automático do despêses médicas.
Chefe
da Seção de Fiscaliz,açao da
ATOS DO DIRETOR, DO DEPARTADelegacia no Estado de Gotas
MENTO DE ACIDENTES Do TRA- DAP.
(Goiania):
S/NM — Autoriza o pagamento da
BALHO
importância de Cr$ 6.490,00 (seis mil
Prot. 4.704-64 — Autorias: o Pa ga
PORTARIAS DE 28 DE DEZEMBRO quatrocentos
e noventa cruzeiros) ao
-mentodaju ecsto(ar.132DE 1964
servidor José Ribamar Abreu, refe- Lei 1.711-52) ao servidor Eduardo de
N° 4 — Dispensa a pedido, a ateu- rente a despesas com transportes ur- Souza Rodrigues, nível 17.A, no vadenta, nível 7, mat. 10.842, Vilma banos, durante o mês de dezembro de lor de uni mês de vencimentos — Cr°
~dei Gomes, de Substituta Automá- 1964. Data: 8.1.05.
173.009,00 (cento e setenta e thls mim
S/N1VI — Autoriza o pagamento da cruzeiros) . Data: 29.12.64.
tica da Seção Administrativa do Departamento de Acidentes do Traba- importância de Cr$ 453.6£0,00 (quaProt. 4.705-6e — Autoriza o pavitrocentos e cinquenta e três mil e mento da ajuda de custo (art. 1$2lho.
:seiscentas
cruzeiro)
à
servidora
Clee
Ne G — Designa a auxiliar de porUi 1.711-52) ao servidor Luiz Brantaria, nível 7, mat. 13.636, Niesaa thilde Dantas da Silva Souto, como quinho, Piscai de Previdência, matríMarques da Silva, para Substituta antecipação de noventa diárias, cal- cula 8.348, uivei 17.A correspondente
Automática da anilo Adminiatra,t,fira culadas sobre 20% do salário mínimo a uns mês de vencimentos — Cr$
Deportementó de Acidentes do de Oe0 C5.000,00 da cidade de Bel- 173.000 (cento e setenta e três mil
;mente. Data: 5.1.05.
?trabalho.
ruzelros). Data: 29.12.64.
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Mecanização, DM* 24
artir
Izidro de
ço desta dota
ilhoa 4.715-64 — Autoriza o Paga.. :vecentea enaitelsos) ao dr. Antonio
Médio° Leoa& rIrniterliCt Oliveira —' para Mareei O Oeogra
x4 132- Baião de Azeredo, Por Sorvidos ror
to da ajuda de oustol
Contatado do Mater de. Divide} da
1.711-52) ao servidor li Car- !lesionais preste.dos a aegl/radds e be- LerfàImpedimento da titular.
o Monteirq. Fiscal de ev. mat. neficiários, durante o mês de dezem- • DIS 25-64.-e 3,12.64 — Designa 2enefieloo, Símbolo fade do mama
e
5, nivel 18.Jd correspondentei a um bro de 1964.
Raimundo Vieira Vasoont Delegacia, em decorrência da dispenExp. sen. Autoriza o pagamento Cie funcionário
és de vencimentos — Cr$ 190.000
F
maios,
Oficial
de administração, uivei sa do Servidor — Américo Pernalto
(cento e noventa mil orizzeilos). Da, Cr$ 107.250 (cento e sete . mil ,duzen- 12, para seu substituto auteenatic0,
dei' Martins Cesto — pela Determa
tos e cinqüenta cruzeiros) ao de. cando em" consequancia dispensado o etaçâo
ta: 29.12.64.•
ne 329,.(110 13 de novembro de
Prot. 67-65 — Autoriza o pagamen- Francisco Luiz de Almeida, referente
servidor
Fremamo
Medo
Botelho,
ano CM Cinta.
to da diferença de vencimentos à sere a how:éreos médicos por serviç os escriturário, uivei 10.73„
'Odora Maria da Piedade Ribeiro, pa- especializados de Wesiologia, erres
Designar o Procurador e
FP '130
ra o valor correspondente ao .simbolo a segurados e beneficiários, durante o DTS nr 28-84 — 9.12.64 — •Designa de 3# Categoria e- Alvaro Sardinha
mês
de
dezembro
de
1964.
servidor
Manoel
das
Anjos
Carmes,
e
1
a
....
1-F, -relativa ao período de
Filho — para substituir o Procura.
$1.12.64. em que respondeu pelo ex- Exp. sen. Autorim o pagamento de oficial de AdmiMstração, nível 14.B, dor Geral: Símbolo 2-0 — °devier
pediente da Secretaria JJR, em subs- 04 248.950 (duzentos quarenta e oi- para a Carteira de Acidente do Tra- Borgheth Teixeira Junior — na Cotituição automática do e respectivo to ma novecentos cinqüenta cruzes. Who tornando sem efeito, em cone missão butitulda pela Portaria ride
roa) ao dr. Ursultno V. de Souza seqênCia outras atribuições anteriores. mero .535, de 21 de Outubro do corchefe. Data: 8.1.65.
.
Martins, referente ao pro-labore de DTS 30-64 — 11.12.64 — Passa a
NM. 142.930 — Autoriza o paga- médico credenciado e serviços pres- Chefia
rente ano, devendo a mesma ser predo órgão Local ao seu subs- sidida
Mento de Cr$ 13.000 (treze mil cru- tados durante o mês de dezember de tituto Automático,
pela Diretor do Departamento
Raimundo
Vieira
/adros) ao servidor Euler Teixeira, 1964.
de .ApItcs-c50 do Patrimônio, Edrabolo •
Vasconcelos,
a
rim
de
viajar
para
escriturário, nivel 10.B, referente ao Ene. sen. Autoriza o pagamento de Terezina, em função de is erviço, con- 2-C — Wilson Antônio Jaber —
período de 23.5.59 a 30.6.e9 em que C4
146-.250 (cento e quarenta e sele forme ordem telegráfica do Delegado cleilda a atribuição de promover a
eubstituiu o Delegado Regional de C
1• ii duzentos e cinqüenta cruzeiros) ao Estadual.
alienação de todo o material de consGolas. Data: 6.1.65, corno diferença ar. Lsanio Lemos de Mesquita, como
atualmente ettocado ene Brao
VIS 31-64 — 18.12.64 — Passa a trução
de vencimentos a que fez Jus.
prodabore de m édico credenciado
e
dos
geradores ali depositado.s,
sina
Chefia
do
Órgão
Local
titular,
ao seu
no prazo de noventa dias.
P. 31-65 — Autoriza o :pagamento serviços de gestroenterologia prestados Waldemar. Justo do Nascimento
que,
o mês de dezembro de 1969.
de Cr$ 4.864.200 ( quatro millidee Me durante
objeto de serviço, ,encontrava-se IPP 731 — Destinar o Procurador
tocentos e seosenta e quatro ma e do- E:qa sen. Autoriza o pagamento de em
"
de 1# 'Categoria— Amadeu MacedõCr$ 182:650 (cento e (Atenta e does mil em Termina.
zentos cruzeiros) elo passeai otedea- seiscentos
nio — o Diretor de Departamento,
cruzeiros) -ao •
ciado (técnico), referente, a honorá- de, ,Antonioe cinqüenta
28-64.—
Concede
falario
famíCarlos O. Costa, par ser- lia a Raimundo Carlos da Silva, a Agregado --- Otto Werni Mariath-rios médicos do mês de dezembro de
viços profissionais Pregat(08 a- segu Partir do mês de dezembro de 1964 e O Assistente de Diretor, Agregado
1284. Data; 15.1.65.
-radosebnficáros,duante s e referente ao dependente Airton — Casar Augusto Sabóla — Para, • sob
P. 119-65 . — Autoriza o pagamento de dezembro de 1964,
a Presidência do primeiro. constituide Cr$ 306.000 (toezentoa e seis mil Exp. sen. Autoriza o pagamento da Veras da, Silva. Data; 21.12.64.
rent a Comissão incumbida de Reno
cruzeiros) a Carlos Augusto . de Assis Cr$ 65.000 (seesenta e cinco mil crurei' as irregularidades constantes do Neto, referente a 30 (trinta) diárias zeiros) ao dr. Cromwen waLl de CarProcesso acima citado e a conseqüenno período de 31.12.64 a 29.1.65, de valho por serviços profissionais presdoo servidores Crim
' acôrdocom a DTS 4.65. , Duta: .... tados a seg uoldees e beneficiários du- INSTITUTO DE APOSENTADO- te responsabilidade
RIA E PENSÕES DOS MA- VO/Irld0,1 nas respectivas ocorrências,
25.1.65.
rante o mês de dezembro de 1964.
estendendo•se q processo de' InquéP. 118-65 — Autoriza 9 pagamento NM. 433 — P. 2.752-63 — AutoRITIIVIOS
•
• rito, se necessário, a quaisquer outro@
•de C4 306.000 (trezentos e seis mie riza o pagamento da restituição de.
fatos que surjam no decorrer doe
cruzeiros) a Jos_ Alves Teixeira Ne- vencimentos, referente à devolução
POldleeRIAS DE DEZEMBRO
trabalhos e Mie constituam irregulato, referente a 30 (trinta) diátaus no feita do excedente da Cr$ 350.000
DE 1964
ridades. — Wilson Vieira Char?...f,
período de 31.12.04 a 9.1.65, de (trezentos e cin qüenta mil cruzeiros),
acôrdo com a DTS 4.65. Data: .... do mês de abril e maio de 1964, ao
.
115.1.65. .
PORTARIAS DE JANEIRO
servidor Benedito Pacheco Junior "O Presidente da Junta Intervento.
pourelro 4-C, mat. 1.826, no valor ra do Conselho A doonte tratiand no
DE 1955- Prot. 84-65 — Autoriza o paga- Tee
Cr$ 30.639.60 (trinta mil seiscentos lus0 das suas atribukte, resolve:
to da diferença de serviços extra- ede trinta
O
Presidente
da Junta Intervento
e ame cruzeiros e sessenta
dinálros (Lei 4.345-64) as servido- centavos).
Na 7241'— Designar o Contador; ni- ra do Conselho Administrativo, no
Data: 22.12.64,
Maria da Piedade Ribeiro, Irerly Mi: 434 —
2.753-64 Autoriza vel 22-0 JOS& Balassiono — o Me- uso das suas atribuiçOes legais, re
doa Santos Serra Ortenso, Doroti pagamento P.
da restittação de ven- cânico de Máquinas, nivel 9-33 o- Ar- Noite:
Monteiro do Espírito Santo, Maria ocimentos
referente à devolução feita, quimedes Hubert° — e o Chefe da Ne 79 — Exonerar o Contador, niMargarida Regeu e Adelina Marques do excedente
de Cr$ 350.000 (trezen- Seção de Contrôle e Tombamento do vel 22 e- Paula de Oliveira lefasson
da, Silva, no valor total •de 32.574 des e Cinqüenta
cruzeiros) do mês Material, do Departamento de Ad(trinta e dois mil quinhentos e de- de abra e maio mil
.do cardo
em. comissão de • Diretor.
de 1964, ao servidor ministração
tenta e quatro cruzeiros) . Data: .. Demosthenes Ceatello
Geral, Símbolo F04 — da Divisão de Orçamento, da ConBranco,
•
pro25.1.65.
Ferreira Pôrto — para, sob tutoria Geral, ~bolo s-c, em vir.
curador de 2a. categoria,: matricula Eduardopreskiencia do Primeiro, constitui- tilde de sua nomeação.
Prot. 232-65 — Autoriza o paga- 3.060, no valor de Cr$ 92,445,40 (no- a
a Comissão incumbida de mace- •A presente Portaria vigora a parmento da diferença de serviços extra- venta e dois znü quatrocenato qua- rem
ordinários efetuados na Tesouraria renta e cinco cruzeiros e quarenta der a alleneição de máqujoas de es- tir, de t2 de janeiro do correate ano.
crever, somar e calculara existentes NO, RO — Designar o Procurador de
(Lei 4.345-64) aos servidores Belarnel- centavos). Data: 22:12.64.
ma de Moura Barros e dosé Andrade, Exp. sen. Autoriza Pagamento neste Instituto em estado de Sucata.' S# categoria '— Alvaro Diniz ()onça/' aso valor total de Cr$ . 25.160 nvinte do proelabore de médico credenciado NO 725 e- Declarar que a Servidora 1aq — o 'Contador, nível 12 — Mae cinco mil setecentos e'aeosenta cru- ao dr. Luiz Gonzaga pires, no valor — Maria Fausta Alves -- ocupante. riamo Roesi — • e a Oficial de Admizeiros). Data: .15.1.65.
nível 12 e- Lydia .Angeeade Cr$ 249.875 (duzentos quarenta e da função de Médica, nível 21, admi- nistração,
— tora, sob a presidência do priDelegac;4 Estactivai no Piauí:
nove mil trezentos setenta e cinco tida em 1 # de setembro de 1959, por Mi
meiro, eonstituirem a Comisso
referente ao mês de, de- Expediente Interno DAM/GD/195/59, cambaia
• Exp. sal. Autoriza o pagamento de cruzeiro),
de apurar 48 irregularidazembro
de
1984.
conforme
consta
do
p
rocesso acima des constantes
04 284.375 (duzentos e oitenta e Exp . • sIn. Autoriza o adiantamento citado, p
do processo acima cie
assa
para
todos
os
efeitos
à
quatro mil trezentos e setenta e cinco
tado e a conseqUente responsabilida-as -despesas de viagem era ob- Categoria de futelonitria ex vi
Cruzeiros) ao dr. Cromwell Wall .de jetoa de
serviço à cidade de Floriam, Lei na 4.069, de 11 de junho de 1982. de dos servidores envolvidoe 'nas resCarvalho, por serviços.. especadizados neste Estado,
pelo prazo de 4 (quatro) até ser enquadrada era cargo equi- pectivas- ocorrências, estendendo-se o.
peestadoes a se gurados e benefiaários, dias
proc esso de Inquérito, se necessário,
(DTS
18-64),
valor de Cr$..
Exp. sin. Autoriza o ,pagamento de 50,000 (cinqüenta no
mil cruzeiros) ao valente à reepectiva função.
a quaisper outros fatos que eurjam
Cr$ meado • (cento e dezessete mil servidor
Manoel da Silva, oficial de A presente Portaria Vigoro a Paid do decorrer dos trabalhos e que conscruzeiros) ao dr. José Wilson Ba- adnitaistração,
nivel
12.
de 29 de agasto de 1964, por ter tituem irregularidades.
•
tista, por serviços especializados P - Exp. a/a. autdriza o Pagamento dos adrServidora,
em tela completado nessa
• todos a segurados e beneficiários,res
no serviços médicos do dr. Luis Batista,
Na 82 — Declarai' que o, servidor
data,
cinco
anos
de
serviço
1312)11c0.
mês de novembro de 1964: — Egildo Frades Teixeira ocupasaos meses de novembro o.
Exp. sen. Autoriza OpagaMento de referentes
te
da fungo de Servente; uivei 0,
NO
727
—
Exonerar
o
Oficial
de
dezembor
de
1964,
no
valor
total
de
04 118.950 (cento e dezoito mil no- Cr$ 287650' (duzentas e oitenta e sete Administração nível 12-A -- Adair admitido
em 17 de janeiro de 1902, vecentos e cinqüenta cruzeiros) ao dr. mil aeiscentos e cinqüenta cruzeiros). Pires Moringues -- do Cargo .era Co- por Contrato
de: Locação de Serviço,
Antonio Baião de Azando por servimissão de Diretor da Divisão de . Pre- conforme consta do processo acima
ços especializados prestados a segura- Esp. sen. — Autoriza o pagamento vidência. do
Departamento de Bens' citado, passa, para todos os . efettot
dos e beneficiários, durante o mas de do pro-labore da médico credenciado ridos, Símbolo
eatedoria de funcionário ex PI da Lei
5-C.
.
novembro de 1964.
ao de. Ariosto Martins de Araujo
ne 4.069, de 11 de junho de 1962, até
Exp. 8.n. — Autorize oPaga-meato (Floria/10-P19, no valor de Cr$ . 83.200 Ne 728 — Homologar a Ordem de ser
enquadrado em cargo equivalente
do prodabore de enfermeira creden- (oitenta e três mil e duzentai cruzei- Serviço no 229, de 13 de novembro à respectiva
função.
ciada a Francisca Me
n;es de Almeida ros), referente ao mês de dezembro do Corrente ano, do Or. Delegado
(obstetricia), referente, ao mês de de- de 1964.
Regional Estadual de le Classe de A presente Portaria vigorá e partir
zembro de 194.6 a no alar de Cr$..
Santos, que exonerou a P edida, o de 13 de janiern de 1955: Per ter o ser'
ddénedi M Par/Mi/kr -- (P1): Oficial
35.600,00 (trinta* e checo mil e seis- . Atos
de Administração. uivei 14-13 Mor* em -tela completado !iene data
do Agente
centos cruzeiros). . I
?emendes Martits Costa cinco anos* de serviço público, tendo - Exp. sen. Autoriza o pagamento rrrs 21. 22-64 — 1.12.04 — Designa — Américo
torgo em- ecraísslio de Diretor em vista o tempo de serviço que lhe
de Cr$ 98.150 (noventa o oito mil cen- o funcionário José Ferreira da. Silva, da do
Beneficias, Símbolo. foi averbado.
to e .cinqüenta cruzeiros) ao Dr. escriturário, nivel 10.B, para respon- 610,Divisa°de
da mear
em Delegacia.
Mansueto Martins Magalhães por ser- der pela Carteira do Contabilidade
N9 63 — Designar o Procurador de
viços profissionais prestados a segu- a ;ardi' do dia 2 até O retorno de
10 729 — Homologar a Ordem de 13e Categoria— Erma:amuei Sodré Virados e beneficiários, odurante o mês seu titular.
Serviço no 330, de 13 de novembro -veiros de Castro — o Inspetor de
de novembro de 1964.
DTS n° 23-64 — 2.12.64 -- Designa do oerrente ano, do Sr. Delegado órgãos Estaduais, Agências e RepreExp. sen. Autoriza O pagamento de Q seda!~ Armadade adddid d
Regional Estadual de p Oleasia de sentações, eimbolo 8-0 e-- Marte Ma'
Cr$ 68.900 dementa 1 Oità mil á atoe
deo~ dam kaneod Irisais:o de 404) .t,taaaoratoilea o.. o o' 81asal ,gs
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Na 54.923 - Pedro Loewenstein. ...ldancia, uivei 18-13 - Washington NP 119 - Dispensa de Encarregado Assinada a Autorização Pravisória
aano
# mamo pastana, .... para, sob a pra- da elle, da CTA, da Dar, do DC. n9
1.768-A . P.
Antonio Rodrigues de ' Pariaa SoidUc.la do primeizo, constituirem a brinho.
No 54.924 - José ;Man Wlho. -amima° incumbida de apurar as
Assinada a Autorização Pr4vlsórIa
Em, 214-135
Fregularidades constantes alo processo
n9 1.769-A.P.
alma citado e a consequente respon- 14ft 125 Designa Benigna Rachel 149 4.925 - José Flávio V ellozo
a..bilidade dos seraidoree envolvidos Mala de Souza, como Enfermeiro Su- Bentas. - Assinada a Auto1zação
Las respectivas ocorréncias estendeu.- pervisor, da SOM, da ILSO, do Hi3E. Provisória n9 1.778-A.P.
249 54.929 -- Walter Ramba
:o-se o processo de Inquérito, se neisdri
;
Assinada a Autorização
.essãrlo, a mialaquer outree fatos que
n9 1.779-A.P.
-urjam no decorrer dos trabalhos e
CONSELHO
N O 54.934 Yoman Bittencourt.
aue constituam irreaularidades. - REGIONAL DE ENGENHARIA
-- Assinada a, Autorização P9v1sória,
Muar° Augusto Ferre a.
n9 1.781-A.P.
E ARQUITETURA
11....•nn1111

5f Região
NSTITUTO DE PREVIQÊNCIA
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDESPACHOS DO PRESIDENTE
DORES DO ESTADO
.Expediente de 22 de janeiro de 1965
,
RELAÇÃO N.9 18-61
• Processos:
9.668
Isaac
Viegas
Pereira N
9
PORTARIAS DO PRESIDENTE

Cancele-se.
Antonio Lula Pereira
N9 19.350
Em 25-1-65
Lucena a- Anote-se.
2.9 80, de 25.1.65 - Promove, por deN9
- Raphael doa Santos
._ratiguidade, a, 2.3 Categoria da carrei- Costa.23.630
-a Cancele-se.
a:4 de Procurador,' em vaga decorreu- N9 27.890 - Bichir Bichara. ia da Aposentadoria de Ary Teixeira, Cancele-se a firma R.P. •
Procurador. de 3.9 CM; Antonio N9 37.080 - Renato Milet. - CanChaves de Casado Lima.
cele -si a firma.
N.9 84, de 25.1.05 - Delega poderes N9 52.597 - Ita Engenharia e CoasS.A.
esDeciais ao Dr. Jaaquim de Mello tr• ç
Engenhir
ia Ltda.
Palhares Pilhe, Delegado da AS?, pa- N9 94356 !--a representar o IPASE na asainatu- - Arquive-se.
249 55.077 - Zelson 34. Nunes. ara' do contrato de locação a s er fir
-madoc ladorR lf=da- Registre-se.
nar Tubo Plestio 13. A. onde se acha N9 55.124 - Valem Material latiaInstalada a Subagência' de Campinas. tico 8.A. - Registre-se.
N9 3.917 - Luiz Augusto Teixeira
N.9 85, de 25.1.65 - Coloca A dio- de Carvalho Silva. - Assinada a 23
a do Banco Nacional da 'labia via da carteira profissional número
, çat
sl fi nos termos do E 1.9, art. 34, da 2.281-D.
kat n..9 4.380-64, pelo prazo de 1 ano, N9 48.827 - Alertara& Adolf Erzen"Calina Dainasceno Gedey, sem prejui- Kellner. -,Assinada a substituição
XO dos vencimentos e vantagens do da carteira profissionaln9 11.802-D.
cargo.
N9 51.608 - Suzana Schvartz MaEm 26-1-85
ribondo da Trindade. - Assinada a
profissional319 12.379-1).
Np 98, de 28.1.85 - Prorroga por carteira
N9 51.852 Paulo Milanez.
Aa89 dias, de acordo com e art. 220,' p5- 'finada
a carteira profissional nfunera
',Agrafo único, da Lei 11.9 1.711-52, o 12.380-D.
.
•
prazo da 0.1. pela Port. 3.037-64.
49 atam - Edson Rodrigues- 0o.
11.9 99, de 26.1.85 - Designa o Pro- mel. - Assinada a carteira profisCurador de 1.3 Cate goria, Balinha Bit- sional nit 12.383-1).
r
tneourt Betenguer, para 'substituir N9 54.844 -Shigeo Adaeid. - mios Aramar carvalho motta, como oinada a carteira profissional número
E
Chefe da Terceira Procuradoria, da 12.868-D. •
rp... nos seus Impedimentos eventuais.
249 54.853 - JrU Moraes Mendesa carteira Profissional
; 24.IP 101, de 26.1.65 - Dispensa João -n9 Assinada
12.370-1).
Faveira Mesquita, de Chefe da MTCN9 54.887- Luta Gonzaga C1112 de
Ia BOM, da 1180.
de Aguiar. - Assinada a carteira
profissional
n9 12.372-1).
24.9 105, de 26.1.05 - Homologa a
Resolução APB-85-64, que dispensou 249 54.909 -- Antonio Manoel Pires
Ferdinando Bezerra Paraguay. de Pilho. -- Assinada a carteira profisChefe do PEM, da APB, é designou sional n9 12.375-D.
para a mesma função Antonio de La- 249 54.933 - Fernando Mareio
Queiroz. -a- Assinada a carteira proem' Paes Barreto.
fissional
n9 12.376-1).
NP 106, de 26.1.85 - Homologa • a N9 84.941
- Huraberto Gonçalves
Resolução APB-78-64, que dispensou doa
Santos. - Assinada a carteira.
Agriniar Santa Cruz Montenegro, da profissional
Chefia da Seção de Seguros Ramos 249 84.948n9- 12.377-1);
Carlos Gonçalves CorVida em Grupo, criada através das reia.
-- Assinada a carteira profis;nat. 312-63, da ÀPB. •
sional n9' 12.378-D.
NP 107, de 28.1.65 - Homologa a 249 55.027 - Luiz Augusto da saveiro,. -- Assinada a carteira proas.'
Resolução APB-77-64, que dispensou :dona'
n9 12.381-D.
Abelardo Cavalcante de Queiroz, de
Chefe da PBS, da APB, e designou NO 85.032 - Nilton Racha Leal.
Assinada a carteira profissional núpara a mcsma função Arrimar Santa mero
12.382-1).
Cruz Montenegro.
149 55.043 - Francesco Palmieri.
24.9 108, de 28.1.65 - Dispensa o - Assinada a carteira profissional
leroourador de 2.1 Categoria, Mutilo n9 12.384-D.
Aranha; de membro do G.T. institui- 249 54.474 - Luiz Mario da Gama
do pelas Inst. 189-64, e designa para Bentas. - Assinada a carteira de
substitui-lo o Oficial de Administra- Técnico de Grau Médio n9 802-T.D.
249 54.847
ção Sylvio da Rocha Lima .
Wilton Alves Mirres.
a Autorização 119 1.206-A.
N.9 109, de 26.1.05 - Dispensa, a - Assinada
N
9
,54.875 - Lia dos Santos. - Asde Encarregado da CAZ. da sinada
a Autorização Provisaria núda DCA, do DC, Jorge Lopes mero
1.734-A p. •
•
249 54.910 - Antonio Gazeia Rogo 112
Dispensa Alfredo Lula denburg de Medeiros Netto. - Assi. de Chefe da CZA. da DM, nada a Autorização Provisória númertnn
ro 1.792-A.P.
tr,a,
,Ist.
tcall:¡,. • Au- NO 54.921 Benedicto Humberto

ro

Provisória nv 1.798-AP.

oiX
249 50.085 - Humberto Ilruzniz
monato Assinada a auto
Provisória nv 1.797-AP.
NO 55.041 -- Alberto Cheriani
Assinada a autorização Provisória
nv 1.799-AP.

249 55.047 - Fernando da Cruz Pe.
taira a- Assinada a autorização Provisória n9 1.801-AP..
N9 55.051 - José Carlos Bazzarella - Assinada a autorização Provia
sarda n9 1.802-AP.
249 55.053 - Marco Antonio Ferrei,

ra Neves - Assinada a autorização
Provisória ne 1.803-AP.
NO 55.028 - Helio Goltsman - As.
sina a autorização Provisória número 1.804-AP.
249 5.053 - Edgard Prado Lopes
Pilho Assinada a autorização Pro-

visória ri9 1.805-AP.
N a 55.057 --- , Mauricio Bainy de 84
Peixoto - Assinada a autorização
Provisória n9 1.807-AP.
Rinaldo Abframia
319 55.058
Assinada a autorização provisória
n9 1.808-AP.
119 55.061 - Alvaro Luiz Gonaalves
Cantanhede - Assinada a autoriza-.
ção provisória n9 1.809-AP.
319 55.063 - Luiz Ernesto de Castro
- Assinada a autorização provisória
na 1.810-AP.
Ne 55.066 - Lucy Alves da Cunha
- Assinada a autorização provisória
n9 1.811-AP.
N9 55.067 - Adelson Rabelo do
Wascimento - Assinada a autorização provisória n9 1.812-AP.
NO 55.068 - Marcia Sarmento do
Nascimento -a Assinada a autorização provisória n9 1.813-AP.
249 55.069 Nelson de Mendonça
Habibe Pilho - Assinada a autorização provisória ne 1.814-AP.
N9 55.014 - Gilberto Carregai -Assinada a autorização provisória
re. 1.817-AP.
249 55.140 - Henrique Osvaldo Gomes de Almeida - Assinada a autorização provisbria n9 1.841-AP.
249 55.119 -- 'Sergio Correia Salek
- Assinada a autorização provisória
n9 1.848-AP.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA
E 00 OMÉRCIO
1952, o
AVISO AS REPARTIÇOES
PÚBLICAS

Auxiliar de Portaria, nivel 1.
Luiz Machado das Neves, do Quadro

Permanente deste Instituto.
249 344 - Aposentai, por invaliO Departamento de Ima
dez, de acôrdo com o artigo 176.
prensa Nacional avisa M
Item III, combinado com o artigo 178,
Repartições Públicas em gr
Item II!, da Lei n 9 1.711, de 28 de
cal que deverão providenoutubro de 1952, o Porteiro, classe B,
ciar a reforma das amima
nível 11, alastre Atacado Filho, do
taras dos órgãos oficiais
Quadro permanente dast° Instituto.
até o dia 26 de fevereiro
249 345 - Dispensar, aex-officio",
•corrente, a fim de • evitar o
de acendo com o art. 77, da Lei núcancelamento da remessa a
mero 1.711. de 28 de outubro de 1952,
partir daquela data,
o Contador, classe B, nivel 18, Marina de Abreu e Lima Silva Costa, da
função gratificada, símbolo 16-1' de
Encarregada da Turma de AdminisINSTITUTO DO AÇÚCAR
tração do Serviço de Contabilidade.
E DO ÁLCOOL
da Divisão de Contrôle e Finanças.
N 9 346 - Designar, de acôrdo com
PORTARIAS DE DEZEMBRO
o art. 147, da Lei n 9 1,711, de 28
DE 1694
de outubro de 1952, o Escrevente-DaO Presidente da Comissão Execati- tilógrafo nível 7, Nilce Bandeira da
va do Instituto do Açúcar e do Ál- Carvalho, para titular da função gratificada, símbolo 16-1', de Encarregacool resolve:
da da Turma de Administração do
249 340 - Prorrogar, de acôrdo
Serviço de Contabilidade, da Divisão
o parágrafo único, do artigo 220, da de Contrôle e Finanças, em vaga deLei n o 1.711, de 28 de °Cubro de corrente
da dispensa de Marina de
1952, por mala 30 dias, o prazo da Abreu e Lima Silva Costa.
Comissão de Inquérito, de que ir ta
a Portaria n9 278, a partir de 18 de 249 347 - Exonerar, de acôrdo-com
o art. 75, item 1, da Lei 119 1.711. de
dezembro da 19841
18 de outubro de net *0 Oficial de
249 343 - Aposentar, Pus /Anum Administração, classe
A, nível 12.
de 11~0 com o artigo 1741, Item
Carlos Alberto Caio Márcio Renaulr„
Rodrigues Prancho*. -- -Assinada a Combinado cota o artigo via Item
do Quadro Permanente deste instiIa Let av 1.121, de 28 de outubro & tuto. a. nertir de 1* de tenho de 1984.
&Uterina% Piroviedieta
•

." laW, da DOI. do DO.

249 84.938 - Euclides Abei dos
Santos' Sobrinho. -- Assinada a Autorização Provisória n9 1.715-A.P.
N9 54.937 - Guilherme dos antos
Pereira. -• Assinada a Autóitlzação
Provisória n9 1.776-A.P.
249 54.942 - Arnaldo Franco de
Toledo. - &atilada a Autorização
Provisória n9 1.779-A.P.
249 54,951 - Asdrubal de Araujo
Sampaio. - Assinada a Autorizaçao
Provisória n9 1.783-A.P.
NO 54.959 - Marco Aurelio Graupera Trotta. - Assinada a Au rização Provisória 119 1.784-A.P.
Expediente de 28 de janeiro de 1965
Processos:
•\
Na 54.846 -- João Souza Henaiques
- Assinada a Autorização proviSórIa
n9 1.713-AP.
24965.026 - Giulia Piazza da Niele
- Assinada a autorização pro sória
nU 1.788-AP.
249 55.030 - Antonio Padua 7vlen.
des - Assinada a. autorização Provisória n9 1.790-AP.
249 55.031 --- Ronald Louis irard
- Assinada a autorização Pio
II9 1.791-AP.
249 55.034 -. Walter Luiz 131 nchi
- Assinada a autorização Provisória
n9 1.793-AP,
N9 85.035 - Marcus ViniciusiOrnanas Reynaldo - Assinada auto rização- Provisória n 9 1.794-AP. n
14 9 55.031 - Roberto Mario de Barros Roxo - Assinada a autorizaçlo

Fevereiro de .1965 679
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aneRTARIAS DE JANEIRO DE 1965
C Presidente da Comissão Executiau, do Instituto do Açúcar e do AIn01 resolve:
N 9 2 - Nomear, de acôrdo com o
ci t, 12, item Dl, da Lei n9 1.711, de
ais de outubro de 1952, o Oficial de
Administração, classe A, nível 12,
Agregado, conforme Lei n9 1.741, ao
laidrão 3-0, de Delegado Regional de
1 • rnambuco, Lauro de Souza Lopes,
al2ra exercer o Cargo em Comissão,
ladrão 3-C, de Diretor da Divisão de
eantrôle e Finanças, em vaga decori rate da exoneração de Cecyl Celso
tie Castro Medeiros.
N 9 3 - Aposentar, por invalidez,
acôrdo com o art. 173, item 11/,
f' rab inado com o artigo 178, item III,
da Lei no 1.711, de 28 de outubro de
3952, o Escriturário, classe B, nível 10,
'Inácio do Rêgo Pires, do Quadro deste Instituto.
N9 6 - Dispensar, "ex-officio", de
acôrdo com o art. 77, da Lei númeao 1.711, de 28 de outubro de 1952,
o Oficial de Administração, elesse C, nível 16, Mário Duarte Silva,
da, função gratificada, símbolo 2-F,
de Chefe do Serviço do Pessoal, da.
Divisão Administrativa.
N9 7 - Dispensar, o ped:do, de
ecôrdo com o art. 77, da Lei mimese 1.711, de 28 de outubro de 1952,
o Oficial de Administração, classe A,
nivel 12, Francisco Mirabeau Soares
Agular, de Substituto Automático, da
átnção gratificada, símbolo 2-F, de
Chefe do Serviço do Pessoal de aue
trota a Portaria n9 23, de 14 de janeiro de 1934.
149 8 - Dispensar, de acôrdo eom
o artigo 77, da Lei rio 1.711, de 28 Cie
outubro de 1952, o Oficial de Admiril.stração, classe B, nível 14, José ElleLar de Andrade, da função gratificada símbolo 3-F, de Chefe do Serviço
fs '2 Comunicações, da 'Divisão Admin' eti ativa.
N" 9 - Designar, de acôrdo com
e artigo 147, da Lei n9 1.711, de 28
G e outubro de 1952, o Oficial de Adminateaçao, classe Et, nível 14, José
Eliezer de Andrade, para exercer a

função gratifioada, símbolo 2.-P, de
Chefe do Serviço do Pessoal, da Divisão Administrativa, em vaga decorrente da dispensa de Mário Duarte
Silva.
N 9 10 • Dispensar, de &cardo com
o artigo 71, da Lei n° 1.111, de 28 de
outubro de 1952, o Escriturário, classe B, nível 10, Odorico Carlos Castello Branco Samsaaio, da função gratificada, símbolo 1-19, de Chefe da
Seção de Cadastro rinanceiro do Serviço de Aplicação Qiinanceira da Divisão de Contrôle
Finanças,
N 9 11 • Designar, de acôrdo com
o artigo 147, da Lei n9 1.711, de 28
de outubro de 1952, e Técnico AgroIndustrial, nível 17, Eugênio de Alencastro Salazar, para exercer a função gratificada, símbolo 7-F, de Chefe da Seção de Cadastro Fnanceiro
do Serviço de Aplicação Financeira
da Divisão de Contrôle e Finanças,
em vaga decorrente da dispensa de
Odorica Carlos Castello Branco Sampato.
N9 12 - Dispensar, "ex-officio",
de acôrdo com o aat. 77, da Lei número 1.711, de 28 de outubro de 1952,
a Oficial de Administração, classe C,
nível 16, Anita Esteve& de Almeida,
da função gratificada símbolo 16-P,
de Chefe da Turma de Administração do Serviço de Aplicação Financeira da Divisão de Contrôle e Finanças.
N9 13 - Designar, de acôrdo com
o artigo 147, da Lei n9 1.711, de 28
de outubro de 1952, Oficial de Administração, classe À, nível 12, Nilda
Gomes Gávea, para exercer a função
gratificada, símbolo 16-F, de Chefe
da Turma de Administração, do Serviço de Aplicação Financeira da Divisão de Contrôle e Finanças, em
vaga decorrente da dispensa de Anita EStêTes de Almeida.
N9 14 - Dispensar, "ex.-officio",
de acôrdo com o art. 77, da Lei número 1.711, de 28 de outubro de 1952
o Médico, classe B, nível 22, Salva)
Pelico Leitão, da função gratificada
símbolo 3-F, de Chefe da Seção de
Assistência Social, do Serviço do pessoal da Divisão Administrativa.
No 15 - Designar, de ac.ôrdo com

.

Seção

1 - Parte II)

o artigo 147, da Ui zi9 1.711, de £3
de outubro de 1952, o Médico, elaase A, nível 21, Ame de Oliveira Valente, para exercer e função gratificada, elmboolo 13-10, de Chefe da
Seção de Assistência Social, do Sera
viço do Pessoal da Divisa -) Administrativa, em vaga decorren,e da diapensa de aylvio Pélico Leitão.
NO 16 - Dispensar, "ex-officio"
de acendo com o artigo 77, da Lei.
o: 1.711, de 28 de outubro de 1932,
o Assistente de Administração, classe A, nível 14, Antônio Marques de
Carvalho, da função gratificada, símbolo 7-F, de Chefe da Seção de %Direitas, Vantagens o Deveres, do. Serviço do Pessoal da Divisão Administrativa.
N9 17 - Desianar, de acôrdo com
o artigo 147, da Lei n9 1.711, de 28
de outubro de 1952, o Oficial de Administração, classe A, nível 19, Esthea
Augusta Dantas, para exercer a função gratificada, símbolo 7-P, de Chefe da Seção de Direitos, Vantagens
o Deveres, do Serviço do Pessoal da
Divisão Administrativa, era vaga decorrente da dispensa de Antônio
• Marques de Carvalho.
Ni' 18 - Designar, de acôrdo com
o artigo 147, da Lei n9 1.711, de 28
de outubro- de 1952, o Escritura/1o,
classe B. nível 10, Calorim:o Carlos
Castello Branco Sampaio, para exercer a função gratificada, símbolo a-aa

Fevereiro cie 19t5
de Chefe do (aervieão do Comunica.,
9803, da Divis30 Adminiatrativa, Cela
vaga decorrente da Espensa de aaaa
Miezer de Andrade,
N9 19 - Dispensa?, do catado eari
o artigo 77, da Lei n 9 1.711, de 23
outubro do 1952, o Ssorevente-nnti,.
lõgrafo, nível V, Saanice de Aaevada
Silva, da funçao gratificada, staboe
lo 143-P, de Chefe da Turma de Atalaia
nistraeão, do Serviço do Pessosl
Divisão Administrativa,
No 20
Designar, d.e caardo core
o artigo 147, ela Lei no 1.711, do Sai
do outtaro de 1952, o ESenvente-ra.
tiãgrafo, nível 7, Wvone Calcete de
Barros Nascimento, para exercer G
função gratificada, símbolo 16-P, da
Chefe da Turma de Administração,
do Serviço do Pessoal da Divísaa
Administrativa, em vage, decorrente
da dispensa de amice de Aaevede
N9 21 - Designar o Técniro ene
Mecanização, classe A, nível 14. Jce
sus Salvador de Souza Reis, para
compor e Comissão de h's quérito,
que inata a. Portaria n9 311, do
de novembro de 1964, em aubstituiçãe
a Paulo Sapucahf Cavalcanti Lins,
Paulo prederzeo ego Rêgo
fletificactio
No Diário Oflelag de 21-1-e6,
luçã.o 1.898-64, art. 19 onde ae
11.1.2.02 ..,. leis-se 1.1.2.02.
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PORTARIA DE 7 DE ACOSTO
DE 1964
O Diretor-Executivo da "Comiesão
do Plano do Carvão Nacional", resolve:
N. DA-37 - Designar o Engenheiro
João Carlos Santos Mãder, Diretor
desta CPCAN, para representar a

CA117.0
comissão no Grupo de Trabalho gaiapela Portaria si.' 603, de 32.12.e,
ablicado no Diário Oficial de 8,a.ea,
.) Ministério do Trabalho
,Jncia Social, 'que estudará ce cauda:,
.es de higiene e segurança cio irealho nas minas, bem eJ51-.0,
-miará projeto de estatuto reauladaa
'a profissão dos mixieiroa.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção I — Parto

Iraria do D.N.E.R. no valor de Cr5
900.000,00 (novecentos mil cruzeiro),
em moeda corrente do pais em calem.,
REPÚDLACA
4.
A Proposta será apresentada em tas da Caixa Econômica, em apóliaea
I -- Propostas e Documentaçéo
papel
tipo oficio ou carta, datilografada, da divida pública, em obrigações do Te,
1. Poderá apresentar proposta tôda e em linairagem clara, sem emendas, 9zts- souro, em letras do Tesouro, em latraa
Cerf.ISSA0 RIACIGOAL
qualquer firma, individual ou social, que ras ou entre linhas.
de câmbio, de importação e de :apura -as
satisfaça às condições estabelecidas nestação do Banco do Brasil S.A., ismiea
EMERGIA MUCLEAR •
te edital.
sentados pelo respectivos; WIL),
5. Conterá a Documantação:.
minais.
RESULTADO DO EDITAL
Parágrafo
único.
Não
serão
tomacarteira
de
identidade
do
respona)
N.9 14-34
das em consideração propostas apresen- sa n el pela firma e signatário da propus.
§ 1 9 O recolh :mento di cammo ama
efetuado pelo concorrente após deteria
D3 acordo com as candiçôes eetipu- tadas por consórcios ou grupos de fir- ta;
1adas no Edital r3.9 11.1-64, da omis- mas.
b) carteira profission,.d devidamente mento pelo Presidente da Coaxaram: es
(30.0 Nacional de Energia Nuclear, loregistrada no CREA do engenheiro res- do requerimento de que trata a ;dirima
A
proposta,
a
documentação
e
o
2.
ram distribuidas para exportação no
ponsável pela firma na execução da t do artigo 59 deste edital;
19 semestre de 1965, entre as firmas ante-projeto exigidos, serão entregues ao obra, bem como certidão de registro da
§ 29 A comprovação do recoliNia
Presidente
da
Concorrência
acima
refeabaixo, as cotas de minério de intemento
da caução deverá ser entretpia
firma
e
prova
de
quitação
de
ambos
cote
resse para a energias nuclear na se- rido, no local fixado para a mesma, era
Comissão, até a hora manada para ta
guInto forma:
envelopes separados, fechados e lacra- o CREA;
e) provas de quitação com as Fazeis, abertura dos anteprojetos;
dos, contendo em sua parte externa e
' Berilo -- 1.000 ton.
§ 39 Fica sujeita a sanções ligais,
fronteira os dizeres: «Departamento Na- das Federal, Estadual e Municipal (cer- independentemente da declaração de alia
ton. cional de Estradas de Rodagem» — Coa tidões);
cl) provas de cumprimento da legisla- doneidade, a firma que tendo requeridos
YJrasimet Comércio e Indústria
409 corrência Pública — Edital n9 4-65, o ção civil, comercial e trabalhista, vigen- não tenha efetuado o depósito da ima.:
G. A.
primeiro com aubtitulo «Proposta» o seMinebrils MinOrlos do Brasil
te (contrato social, lei dos dois térços, ção, no prazo que lhe foi concedido. .
215 gundo com o subtítulo «Documentação» Imposto sindical relativamente aos em§ 49 Conhecidos os resultados cisa
Ltda. 1100 ****** p0000OGO000e.•
COM
0
subtítulo
(lAnte-Proe
o
último
EXpOrtebAlfa Importação o
pregadores, empregados e responsáveis concorrência e a ordem de classificasãor
jeto».
175
Olto Ltda.
técnicos, certidões negativas de protes- dos participantes, de acôrdo com o cria
Comércio e Mineração ItabiConterá a proposta, em duas vias: tos: atestado a que se refere o Decreto tério julgador deste edital, as cauçõe*
3.
57
sito Ltda. 45.."000O0O00000e/w0
serão devolvidas, exceção feita aos traia
de 8-4-61) etc;
57
()lovas Borges de Souza a) nome da proponente, residência ou n9e)50.423
primeiros colocados, os quais só podeceic.
certificado
de
capacidade
técnica;
Contimine Ltda. Continental
sede, suas características e identificação
obter devolução de suas raspadas:ai
requerimento
solicitando
autorizaI)
de Minérios Mercantil e In(individual ou social);
cauções depois de homologada a solta'
57
ção para depósito da canção;
OUStrial OOOOOOOOO 0900p000".4
declaração
expressa
de
aceitação
b)
.
30 das condições déste edital e de que, se
g) prova de que 03 responsáveis pe- corrência pelo Conselho Executivo.
OU de Brito Cia. Ltda. ....
§ 59 A caução correspondente á ira,
la firma votaram nas últimas eleições
vencedora
da
Concorrência,
,complemen,
1.000
c da Lei ma declarada vencedora ficará ení podeta
tara o ante-projeto consubstanciando-o (art. 38, parágrafo 19, ailnea
titio — 500 ton.
do D.N.E.R. para garantia daaassirsaa
2.550
de
2547-55);
tom em projeto completo e pormenorizado
tara e fins do contrato.
cronograma
percentual
da
distra.
h)
400 sem acréscimo de preços, e que executa- buição financeita dos serviços;
Olovea Borges de Gouza
.10. O vencedor da concorrência, mart
ra a obra conforme o referido projeto
â>asimet Comercio o Indústria
100 pelo preço global proposto e de acOrdo
§ 1 9 A documentação poderá sai efeito de assinatura do contrato de eal4;
O. A
com as normas e especificações técnicas apresentada por fotocópia devidamente preitada, reforçará a caução inicial coas
500 vigentes no DNER;
outra de valor tal que complete
autenticada;
Baddeleyett Coldasito -o) preço global para execução da
§ 29 Cada documento deverá estar (hum por cento) do valor dos serviço*
00 to.
contratados, em moeda corrente do pai*
ton. obra, neste compreendidos todos os ser- selado na forma da lei.
em cadernetas da Caixa Econômica, etlx
viços,
materiais
e
encargos
necessários
Para
as
firmas
regularmente
re§
39
Contimine Ltda. Continental
a sua completa realização e a sua en- gistradas no DNER a apresentação dos apólicea da divida pública, em obra'
de Minérios MerCantil o Inções do Tesouro, em letras do TesoisaN
n dast alíneas b,
100 trega rematada e perfeita em todoa os documentos constanie
dustrial
pormenores;
d e g fica substituldsi pelo cartão de re- em letras de câmbio, de importação e do
Pirocioro Potanyta —
exportação do Banco do Brasil S.A.
d) orçamento, com o qual foi obtido gistro.
600 — ton.
ton. o preço global, indicadas ao quantidades
§ 49 O requerimento de que trata a representados pelos respectivos valos:a!
Contimino Ltda. Continental
aproximadas de serviços e obras a exe- alínea ah> deverá acompaahar em sepa- nominais.
Não se admitirá, na hipótese em tate
do Minérios Mercantil a Incutar e os respectivos preços unitários. rado o envelope contendo a documeno atributo financeiro deferido ao coras aa
dustrial
iRsses preços unitarios, que serão apre- tação.
Dama Distribuidora o Exporsentados em algarismo, e por estamo, de
§ 59 A prova de quitação com o to venha a ser Inferior ao custo piavas.
• taçSora de arainerlos o Aduimposto sindical doa empregadores será to no edital, redução siara o valor da
vem
ser
calculados
levando
em
conta
534
Ao "90.000 **********
be3
todos os serviços, materiais e encargos a do Sindicato Nacional do Indústria 'da caução inicial.
§ 1 9 A cauçao inicial será
600 que, mesmo não especificados, oejam Construção de Estradas, Pontes, Portas,
necessários a completa e perfeita exe- Aeroportos, Barragens e Pavimentação. da, durante a execução dos Se g vIços rosa
Inato esmero Ia Silva Cal- cução da obra. O DNER se reserva a Caso a firma não o apres ente deverá ratados, de forma a totalizar, ;amasia
de3, President° cm exercício da CNEN. faculdade de aprovar e modificar os prs provar que a sua atividade prapondea 5% (cinco por cento) doa scrviças
ços unitários para quaisame acrania:os unte é de outra natureza, apresentan- catados; enquanto a caução inialul zoado, portanto, o documento de quitação responder a 5% (cinco por cento) do,,
da obra.
DEINESMPLUC)
e) prazo para a execução total da do sindicato respectivo.
serviços executados, não serão efetuailea
IDA VInk.'0 3 OBRAS obra, contado em dias consecutivos;
os reforços.
CApfTUtg
f) diagrama de avanço dos serviços
§ 29 A caução inicial e os raspada,.
IFDÚBI,UCAS
e obras, com indicação do início e do
Prova de Capacidade
vos reforços serão levantados depois da
fim de cada etapa da obra; de acôrdo - 6. A participação na concorrência concluidos os serviços e recebida
DEPARTAPAEMTG ACM El AL com o seguinte critério, podendo a em- depende
de prova de capacidade técni- obra pelo D.N.E.R. Em caso de rasa
3E. ESTRADAS BE, RODAGeb preiteira torná-lo mais pormenorizado, ca.
cisão do contrato e interrupção dos SCC,
reservando-se o DNER a faculdade de
viços, não serão devolvidos a caliça:.
aprová-lo ou modificá-lo.
7. Para prova de capacidade técnica Inicial e os reforços, a menos que a rara
içorrAL DE CONCORR£NCIA
será exigido atestado de repartição fe- cisão e a paralização dos serviços (lesou
PúBLICA N9 4-65
§ 1 9 Instalação
deral ou estadual de haver a concorren- ra de acôrdo com o D.N.E.R, ou da
Rodovia: BR-2/SP ,(Dtplicação)
§ 29 ,Colocação do ferro no canteiro te construido para a referida repartição falência da firma.
de seryiço
pontes ou viadutos de concreto armado
Trecho: Queluz — Lavrinhas
cuja soma de comprimento atinja a'
caairuao
Infraestrutura:
uma
§
39
Obra: Projeto e Construção de
300 (trezentos metros) metros e, ainda
Fundação
ponte sôbre a Grota fria aituada no
tocai
e
natureza
cifn od-trN3
haver construido ponte ou viadtito dê
Pilares
900,
Km 188
concreto
armado
de
comprimento
mini11.
Os
serviços
'1).1
o
oto
do prescrito
§ 49 Superestrutura:
mo de 50 (cinqüenta) no paazo de 100 0~1 consistem no projeto o caos,
O Diretor Geral do Departamento
Escoramento
(cem) dias ou obra maior em prazo trução de uma ponto do concreto ar.
Nacional de Estradas de Rodagem nesFôrmas
mado (normal ou protandldo) Obra,
equivalente.
te edital denominado D.N.E.R., torna
Armação
8. As firmas inscritas no D.N.E.R. a Grota Fria, na rodovia 13R-VGLa',
público para conhecimento dos lutaresConcretagem
e classificadas nao categorias dk» e trecho Quito; — Lavriálna, tn, iga
ciados, que fará realizar às 14,30 horas
59 Acabamentos:
B» ficarão isento da apresentação do ▪ 900.
do dia 17 do mês de março de 1965, na
Pavimentação
atestado
acima referido, para partici., 22. A obra Ia:asila-a-o no Km 188
sdde do D.N.E.R., á Avenida Pres'.
Guarda-côrpo
pação na concorrência, objeto dêate + too, desenvolve em curva hori:Inata Vargas n9 522, 21 9 andar no EsLimpesa e pintura
edital.
tado da Guanabara, sob a presidência
zontal com raio aproximado de 3'76,00
g) a juizo do Presidente da ConcorCAPITULO ut
4o engenheiro Salvan Boatorama da
2n e em nivel na cota 498,400 m com
silva, Concorrência Pública para a exe- rência, poderá ser exigido o reconheci.
10,80m de largura total O terá um vão
Caução
aução de trabalhos rodoviários adiante mento por tabelião do Estado da Guacentral do 25,00 m, 2 laterais de 20.00
9. A participação na concorra:saia de- In e 2 extremoa de 5,00 m em balame:
steaeritoa, mediante ao condições seguia- nabara da firma e do signatário ou respende de depósito da caução na Tesou- 9().
ponsável pela proposta.
tem

3PRESRDP,NÇIA

=TAIS E AVTE

40.)

In

§82 Ilerta-feira 12
carinho v
butalatdo de Canteiro
13. A despesa da instalação 4 oca..
toso de ferido deverá ser considera.
Ida como um elemento da composição
tios pregas unitários, não conotituin.
do por consagléncia um item específico do orçamento; entretanto, poderá, o D.N.E.R. considerar, na onoda.

&idade de pagamento e, sem acréscimo do valor global da obra, uma par.
cela no valor máximo de ......
Cr$ 1.000.900,00 (hum milhão de cru.
tetras) a ser paga quando a empreitada tiver concluído a instalação do
canteiro de serviço.
copiam.° vr
Condições Técnicas

-

14. os earviços postos em i concorrência pelo presente edital deverão
Ler executados de acôrdo com as seguintes ,ncrmas e especi/icadao:
. '14.1. o- Notmas • para o_ Projeto. das
i
estradas de rodagem;
14.2. - NB-6-1960, pontes..
6es 36;
14.3 -o Especificações geras, para
construção de obras de arte a cargo
, do D.N.E.R.;
14.4. - Normas 131,3.stieus da
A.B.N.T.;
14.5. --o Normas para oi Concursos
de projetos de estrutura.
15. Para o projeto da obra ,ein sor&
ço devem Ser obedecidos os elementos
topográficos e geotécnicos constantes
do DES. DCTACOA 34-64.
18._ As concorrentes deverão aPresentar -seus anteproletos com fundações adequadas à naOureza das terrenos indicados pelas sondagens for-.
t ecidas pelo D.N.E.R. e implantadas em terreno compatível cem os es..
forços considerados no respectivo meroorial de cálculos estáticos
17. Caso alguma concoriente não
eroceda da maneira acima indicada
poderá a comissão julgadora Os anteprojetos, conforme a gravidade da
deficiência apresentada, eliminar o
anteprojeto em causa, ou aceitá-lo,
Ineatante declaração da concorrente
de que, se vencedora, executará seu
projeto de acordo com as lexigências
formuladas pela comissão 'julgadora,
sem acréscimo do preço global.
18. Se tendo 'a contrataste elabora .
do seu projeto de acordo gom o anteprojeto aprovado na concorrOncia,
ou conforme as exigências da comia
isto julgadora, forem verificadas. dlferênç,as entre os terrenos indicados
pelas sondagens_ e os encoritra dos durante a construção, e, estás diferenças acarretarem aczéscimo ou diminuição nas quantidades de; serviços ou
obras, serão os mesmos donsiderados
Sio computo do preço gobal. Para determinação do valor dos acréscimos
verificados, serão admitidos os preços
'unitários de serviços análogos, canaLautas do orçamento da empreiteira,
ou no caso de serviços ou obras não
previstas no contrato, apoOvade pelo
Conselho Executivo.
19. A concrataitto devera eoecutar,
junto à obra, em local a' ser designado pela. fiscallaçO0 do D.N.E.R., uma
referencia de ntvel do tipo permanente, ft qual deverão ser oteferidoo todos os nivelamentos qui) se fizerem
ttecessários.
20. A contratante' deverá remetei,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, á, fiscalização do D.N.E.R.,
amostras de todos os materiais'a serem empregados nos serviços de concreto, nas quantidades prescritas pelas Normas Brasileireo- da A.13.N.T.,
declarando ainda, sua 'procedência.
Os traços dos concretos deverão ser
aprovados pela fiscalização. A coatratante só poderá recorrer a materiais de fontes diferentes dos já
aprovados mediante autorização uva,
ra, da flioallawao.

I
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DIÁRIO OFICIAL (Seção - I - Parta II)
•
31. A. contratante !Mara Obrigada vital, terá do 80 (sessenta) 044 apôs antamente aio folplioa em retirar da
a mentor, em canteiro de aerviço, a assinatura do contrato. O projeto empreiteira a guardas P osse e 2:96PO"
equipamento de contrõle tecnológico definitivo &Vett Ser aeempal gtadd do eabilidade da armação até que a Medo
da obra requerida para as operações memorial dos °Jacules de eztabilidao Ma seja 'Integrada à obra, /Mando
de campo, a critério da fiscalização. de da estrutura, das sondagens de re- convencionado que, em relação 1108
22. A contratante deverá colocar conhecimento do subsolo,- das plantas totais indicados no projeto definitivo,
esittondOme de 4" 4" x 3/8 x8,20 e perfil topográfico da ~cará e do aille) atará admitido acréscimo algum,
m. (quatro polegadas por quatro po- orçamento para a execução da obra referente a perdas por pontas, bibe«.
emendas; que ocorrain '
iegadas por três oitavos de polegaata (circular DG-97/82).
28. O prazo para a execução total durante a execução ia obra,
por oito metros e vinte) nas extremidades da obra e nas interrupções das serviços será de 120 (cento e vin- 30. Não serão considerados acrés.
da laje estrutural, executar junta te) dias consecutivos contados a par.. cirnas ou reduções, as diferenças que
longitudinal de asfalto de 11 cm, a tir do inicio, Inclusive aste.
venham a verificar-se entoe as quan.
2.5 cm. com faixa pintada (de u27. A prorrogação dos prazos ficará
de serviços e obras previstas
fano) de 10 cm., e revestimento no a exclusivo critério do Diretor-Geral tidades
no anteprojeto da respectiva propospasseio e guarda roda em traço de do p.N.E.B. e &emente será peca- ta
de construção e 43 conseqüentes do
cimento e areia de 1:3, com acaba- vel nos seguintes casos:
.
projeto definitivo; excetua-se o caso
mento de desempenadelra, assim co.
a) falta de elementos técnicos Para previsto -no item 18 do presente ediino executar pintura de nata de ci. execução dos trabalhos quando o for- tal.
mento sabre tõdas as superficies da necimento eilles couber ao D.N.E.R.;
estrutura, pintura de cal sobre gozr- b) período excepcional de chuvas; 31 Os preços unitários constantes
da-rodas e guarda-corpao e sinaliza- c) atraso-nas desapropriações atiro. do contrato a ser assinado com a fin.
ma vencedora da' concorrência e reção de acôrdo com especificações do gidas pelos trabalhos;
DNER constantes de toes Catacitotri- d) ordem escrita do D.N.E.R. P a terentes a. todos Os serviços não se.
cos Astro B, de 58 min. nos extremos
-ro,palisuetngrxcção Vão modificados em conseqüência de
do guarda-corpo da obra (desenho dos trabalhas, no faiterOsse da ad- aumentos ou diminuições dOsses ser'viços, seja em área, volume O'
poc-8/57) .
ministração;
profundidade.
em
relação
excesso
e)
ea
quanti
upiotoo vfi
-daesrviçomtnpje;
CArt'll7L0 rx
Prazos
f) modificação do projeto,
•

Vaiar e Dotggdo

23. o concorrente vencedor devera

Atazanar o contrato com o D.N.E.R.,

cadimes 5h

contados da data do recebimento do
oficio de convocação, sob pena de ser
considerada a proposta deserta', com
perda da caução efetuada para par-.
ticipaçáo leo concorrência, independentemente de • outras penalidades
previstas nas leis e regulaMentoo. em
vigor.
24. O prazo para inicio dos toanalhos será de 30 (trinta) dias contados da data da, expedição da 1 e ordem
de serviço, a qual, deverá ser expedidao dentro de 15 (quinze) dias após
• eisinatura do contrato,
25. O prazo para apresentação do
projeto compleie em tela ou papel ve.

28. 04 pagamentos serão efetuados
de acôrdo com o parcelamento a ser
estipulado , contrato, O referido
parcelamento será regido pelo diagrama de avanço dos serviços e obras a
que 8e refere si alinee, "1" do item 3,
capítulo 1.
29. Quando depositada rio canteiro
de serviço a armação de aço necessária a execução da obra, noa quantidades exigidas pelo projeto, poderá a
empreiteira receber, a título de Mientomento, importando nunca aliPericr
a 70% do valor da, referida armação
constante da. sua proposta; tal adio

ao prazo máximo do 10 (dez) dias,

LEI N.° 4.345 --- DE 26 DE
JUNHO DE 1964
INSTITUI NOVOS VALORES DE VENCIMENtrOS PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO PODER EXECUTIVO E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS E
REGULAMENTOS
DIVULGAÇÃO N.° 917
PREÇO: Cr$ 210
J1/4 VENDA r.
Na Guanabara Se" de Vendas s Avenida Rodrigues Aives a.'
-Agência 1s Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos peto Serviço de Reembdian Postal
Em &sadia
Na sede do D. I., N.

-

32. O valor aproximado atribuido
aos serviços objeto &este edital é de
Or$ 90.000.000,00 (noventa milhões de,
cri:adros) correndo as despesas á
conta da, verba 4.1.1.3.01 - do orçamento do D.N.E.R. para 1985.
33. Demonstrada tempestivamente
a- Insuficiência do valor aproxiMado
atribuído aos serviços a que se mien
o presente edital, ficará assegurado
ao concorrente vencedor, se lhe coavier e a critério do D.N.E.R., mediante aditamento ao contrato de
empreitada original, o prosseguimento
dos serviços até a conclusão, condicionado à disponibilidade de recursoo
orçamentários, No aditamento serão
mentidas as condições do contrato
original.
cerfrow
Contrato -- Muitas e Reseiedo
34. A adjudicação , dos serviços Será
efetuada mediante contrato de empreitada assinado no D.N.E.R., Ob.
seroando as candiçõ,es estipuladas
neste edital e as que constem da respectiva minuta 14, disposição dos interessados na Procuradoria Judicial
do DNER.
Parágrafo finic0. A contratante cao
terá o pagamento do selo proporcional devido ao contrato, de acórdo com
o disposto no artigo 79 da Lei número 4.388, de 23 de agosto de 1984.
35. O Contrato estabelecera multas,
ap7icávels a critério do Diretor-Geral
do DNER„ nos seguintes casos:
1 - Por dia que exceder ao prazo
de conclusão dos serviços;
Cr$ 50.000,00 (cinquenta. mil cruzeiros),
- Quando os serviços niLo tiveTOM O andamento previsto no diagrama de avanço; quando não forem
creditados perfeltOroonte de acardo
com o prbjeto, as normas técnicag e
especificações vigentes no DNER;
quando os trabalhos de fiscalização
cari serviços forem dificultados; guiou
do a administração for inexatamente
informada pelo . Contratante; quando
o Contrato for transferido o terceiros, no bodo ou em parte, sem prévia
autorização do Diretor-Geral do
DNER. Variáveis de Cr$ 50.000.00
(cinqüenta mil cruzeiros) a
Cr$ 1.000.000,00 (inun milhão de cruzeiros) conforme a gravidade Oa fol.
ta,
se. c• Contrato estabelecerá a
pectiva rescisão, independente dai taloção Judicial, sem que o Mn.
tatanta tenha direito a indenize.git4
.

exta-Teirit

altuMeluer espécie, quando o Contra.
Olisesiaão cumprir quaisquer das obrL
estipuladna;
ies
) nao recolher multa imposta, deu8r do prazo determinado;
0) incorrer em multas por mais de
duas das condições' lixadela para apli.
Cação;

-

• falir ou falecer (esta última,
aplicável b. firma individual);
e) transferir o Contrato a terceiros,
nO todo ou - em parte, sem prévia eu, leorização do Diretor-Geral do DNER.
37. Estabelecera, também, o Contra.
to a modalidade de rescisão por mil' tuo ao5rdo, atendida a conveniencia
dos serviçoa.
Pará grafo único. A recisão por mil, tuo acórdo clara ao Contratante direito a receber do DNER.
a) o valor dos serviços executados,
calculados, em Medição ReseiSdria:
b) O valor das instalações efetua.
- das para cumprimento do contrato,
ideseontadas as parcelas correspondentes a utilização dessas Instalações,
praporcionc.Amente aos serviços executa des
cAlet710 Mi"
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obra, certo fornecidos aos intexassa.
dos no. Divisão de Construção do
D.N.E.R. (Serviço de Construção
Obraa de Arte).
43. Os serivços serão considerados
concluidos anda a retirada das fôrmas e escoramentos, feitos reparos na
obra, se a fiscalização julgar nem.

dolo e executados os serviços finais
referidos no 1 22,
44. A caução inicial e as refõrços
serão levantadas após 60 (sessenta)
dias da data da assinatura do termo
de recebimento definitivo da obra

pelo I). N, E. R.
45. Os Interessados que tiverem
~idas de caráter técnico ou legal

êtelmentação que acompanhar a respee.
jlv proposta, mediante requeria:tente.
Os desenhos refez-Meg neste
neeasaáries 40 Projeto da

na de 0Onstrup5ea Ltda., Osa virtude'
da mesma tilo ter apresentado certa.
dra) do 7.APETO (Item sh"!- $9 Condição) do Deitai nC 292.84,
Em seguida, o Presidente ordenou a
ab ertura dos envelopes no 2, daa firmas inscritas, calas ProPos tos, (5311 ata
sumo, /Oram as seguintes:
Tegu edes Dragagens Ltda.:
Preço -total dos serviços. Cr$ ....
132.512.000,00 (cento e trinta .0 das
milhes quinhentos e doze mil cruzeiros).
prazo para execução: . ld (dezoito)
meses.
Construtora Gunararapes Ltda.:
P reço total doa serviços: Cr$ .-..„
149.694.860,00 (centA e et arenas e
nove milhões, seiscentos e noventa e
quatro mil • oitocentos sessenta
cruzeiros).
Prazo para execução: 18 (dezoito)
meses.
Sociedade de Dragagens Construções Ltda.:
Preço total dos serviços: 04 ....
162.175.000,00 (cento e ses ta e doia
milhões, cento e setenta • cinco mil
cruzeiros).
PraZO para execução: 18 (dezoito)

na interpretação dos termos Gaste
edital serão atendidos durante o expediente da repartiçãe, na Divisão de
Construção (SCOA) ou na Procuradoria Judicial do D.N.E.R. para os
escl arecimentos necessários.
48. A juizo da Comissão, poderá ser
permitida a regularização de falhas
referentes a documentação, até Itoar
da abertura dos envelopes contendo
os anteprojetos.
Ref.: Processo n 9 10.528-84e
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de
965 . - Engenheir o Salvas Borbore. meses.
ma da Silva - Presidente da CCSO.
Observação A proposta do firma So-

Do Reajustamento
Os
preços
propostos em confor
38.
as atroas c e d do item 3 do-naide
' presente edital serãO revistos na foria e para os fins estabelecidos na
Lei n9 4.370, de 28 de julho de 1984,
•ubordinando-se ao cumprimento do .DEPARTAMENTO NACIONAL.
diagrama de avanço dos serviços e DE OBRAS DE SANEAMENTO
Obras a que se refere a alínea 1 do
Item 3, et/pítia° I.
ATA N9 209.64
Ata da tuna() da 0.0.8.0., para
CALCULO gra
recebimento e abertura dos envelopes
Processo o Julgamento
Ws 1 e 2, da concorrência , pública
da Concorréacia
para Dragagem de Canais no 59 Disde Obras e Saneamento, tado
• .39. A Comissão de Coneorrencia de trito
de Pernambuco, de acordo com o Ediderviças e Obras competirá:
os documentos apre- tal de Concorrência 9 192.64. Pub li -cadopiOfle10da) examinar
as
firmai
concorrentes; mento de 1964, página n9 2:933 (Sesentados pe l
b) verificar se os projetos e es pro. ção I ParW n)
postas atendem as condições estabeleAs quina horas do dia vinte e noeidos neste edital;
0) verificar a selagem' das propos- ve de dezembro de mil novecentos e
sessenta quatro, na sede dêste De(as e da documentada);
pro- partamento, reuniu-se a Comlies80
d) rejeitar os -projetos e se
composta pelo Engenheiro 'aanctaVio
postas que não satisfizerem aa
aanciaa deste edital, no todo ou em Dias Moreira, Presidente da Cominai()
de Concorrências de Serviços e Obras,
parte;
, rubricar os projetos ê as pio- pelos Engenheiras membros da Copostes aceitas e oferecê-los 1 rubrica missão Lés Marina Fajardo &Melro
alb,s representantes dos ooncerreotes de Jácome e Clóvis Mettre e pelo
Adininistrador. Humberto Lopes Patapresen tes ao ato;
lavrar ata circunstanciada da guara da Silva, servindo de :secretaocorrência, 18-1a, aseirdalta e colher rio.
ta assinaturas dos representantes dos
Declarada aberta a sesão, o Presiconcorrentes presentes ao ato;
dente esclareceu, que a. Camisas) iria
g) organizar o mapa geral da cora- reoeber os envelopes noa 1. e 2 refereni corrência e emitir parecer, indicando tes a0 Edital ne 292-64, tendo ~paa proposta mais vantajosa.
recido e entregue oa envelopes, os redas firmas Teguedes
40 • Para julgamento da concorren- presentantes
Ltda.; Construtora cora; ela, 'atendidas as condições deste edi- Dragagens
Ltda.; Sociedade de Dragatal conelderar-s6al vencedora a fire rarapes
gens e Construçõew Ltda.; e Sociedavisa que apresentar o menor quocien_ de Nordestina de Construções Ltda.
te da divisão do preço global de sua
proposta pelo Writer° de pontos atri- Inicluo-te, imediatamente, a abera seu anteprojeto, de aeard0 tura dos envelopes 119 1" das firmas
. tatidoa
CCM CS Normas para concurs o e Pro- citadas pexa verificação das documentações; e os envelopes n9 2 foram rufetos de EStrittUra.
bricadas pelos membros da. Comissão,
cartemo erna
ficando sob a guarda da Mesma para
posterior abertura de córdo com o
Disposições Geres
Edital.
41. Ao Conselho Execursvo do
seguida o Presidente informou
D.N.E.R. • se reserva o direito de nEm
,s presentes,, que a abertirra dos enenular a concorrancia, por conveni- velopes
2, seria leite às quatorze
' anda administrativa, s em que aos horas don9
dia trinta, de actado com o
bOncorrentes calha indenização de Edital motivo
pelo qual declarava susqualquer espécie:
pensa a sessão.
learágrafo único. Em case de anu,- Na hora fixada pelo Edital, o Preisolo, os cenocarentes terão direito sidente
abriu a sesgo, o Secretário
• levantar a caução e receber a do- relatou a decisão da Comissão, sabre
Os exames da documentação apresentada, declarando que a Comissão delgace de proceder abertura do envelope to 2 da firma Sociedade Nordeeti.
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ciedade Nordestina de Construções
Limitada não foi aberta, devido . a

MINISTÉRIO
"DO TRABALHO
E PREVIDÊNCIA
SOCIAL
•

CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA
E ARQUITETURA
54 Região

MalTAL N 9 1.248,
De ordem do Sr. Presidente, torno
público para o conhecimento dos interessados, que, em data de 4 de dezembro de 1964, foram lavrados por
este Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 5e Região os seguintes Autos de Constatação de tufração:
N9 22.257 - Condomínio do Edifício Comodoro -- Infração do artigo
89 do Dec. n9 23.569, de 11-12-1933,
com o art. 49 da Res. n 9 141, de
23-0-1964, do Conselho Federai de
Engenharia e Arquitetura.
119 22.258 - Joaquim Pernandes Infração do art. 89 do Dec. rieunero
23.569, de 11-12-1933, com o art. 49
da Res. n9 141, de 23-8-1964, do
CONFEA.
119 22.259 - Odete Barreto de Azevedo Nunes - Infração do artigo 89
do Dec. n9 23.569, de 11-12-1933, com
o art. 49 da Des. n9 141, de 23-8-1964,
do CONFEA.
N9 22.260 - Lélto Brown do Couto
- Infração do art. 89 do Decreto
n9 23.569, de 11-12-1933, com o art. 49
da Resolução n9 141, de 23-6-1964, do
CONFEA.
119 22.201 - José Luiz Langor'
Infração do art. 89 do Deo. número
23.569, de 11-12-1933, com o art. 41
da Res. n9 141, de 23-8-1984, do
CONFEA.
119 22.262 - Antonio de Freitas Infração do art. 89 do Dec. número
23.569, de 11-12-1933, com o art. 4*

documentação da mesnia não estar
em ordem, não apresentou documento
relativo ao TAPETO.
Nada mais Ocorrendo o 1,residente
encerrou a sessão Ita quatorze horas e
trinta minutos, autorizeis -me como secretário a lavrar a pre ente ata,
que vi por mim assinada e pelos demais membros da Comissão.
Rio de Janeiro, 30 de dezmbro de
1964. -s. Humberto Lopes otyguara
da silva, Secretario. - O do Dias
Moreira, Presidente da lio de
Concorrências de Serviços Obras.
or
Ayrton 3,1anÇai
Miran. da Res. n9 141, de 23-6-1964, do
membro da Comissão - LIOgenheiro
nome,
de
da Babeiro
membro da Comissão, .- caieis _Met- CONIPEA.
tr., Engenheiro Membro da 9omisails). 119 22.263 s- Remiro Lemos Corrêa
- Infração do art. 89 do Dec. número

MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
UNIVERSIDADE DO BR SIL
Faculdade Naciona
de Filosofia

Chama-se a atenção dos teressadoe para o edital de aberttra a concurso para provimento do ergo de
Professor Catedrático de "L gua e
Literatura Latinas", publ ado no
Diário O/kcal, Parte II, aile 8 lo corrente, a página 625.
Oficio n9 114 s
Chama-se a atenção dos In ressoa
dos para o edital de abertura Øe con'canso para provimento o cergo de
Professor Catedrático de uRlatõrla da
América", publicado no Diário fida,
Parte II, de 8 do corrente, à página
624.
Oficio n9 112
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de abertlra de

concurso para, provimento d cargo
de Professor Catedrático ao ateria
da ..Filosofia", publicado no Didrto
Ofickta-Parte II, de do oorràto, á
Página 626.
Oficio n9 113
Data: 11, Hl e 18-245.

23.569, de 11-12-1933, com o art. 49
da Res. n9 141, de 23-8-1984, do

CONFEA.
.
119 22.284 - Deusa Utilidades S.A.

Infraçãc do art. 89 do Deo. número
23.569, de 11-12-1933, com o art. 49
da Res. n9 141, de 23-6-1964, do

CONFEA.
119 22.265 - Banco Português do
Brasil S.A. - Infração do art. 89
do Dec. n9 23.569, de 11-12-1933, com
o art. 49 era Hes. n9 141, de 23-6-64,
do CONFEA.
119 22.268 - Or g anizações Magalhães Ltda. - Infração do art. 89 do
Dec. n9 23.569, de 11-12-1933, com o
art. 49 da Res. n9 141, de 23-6-1964,
do Conselho Federal de Enaehharia e
Arquitetura.
•
149 22.267 - Comércio Brasileiro de
Imóveis Comércio e Indústria S. A.
- Infração do art. 89 do Dec. número 23.569, de 11-12-1933, com o artigo 49 da Res. ne 141, de 23-6-1964,
do CONFE/S.
20 22.288 Banco Aliança do Rio
de Janeiro S.A. - Infração do artigo 89 do Dec. 119 23.589, de 11-12-99,
com o art. 49 da Res. n9 141, de 23
de junho de 1984, do CONFIA.
119 22.269 João Martins e outros
- Infração do art. 8 do Decreto número 23.589, de 11-12-1933, co mo artigo 49 da Resohaçao n9 141, de 23 de
junho de 1964, do CONPEA.

N9 22.210'- Mil Nabid Abduce e

Mai Jorge Colecte

Infração do

Fevereiro de 1965
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684 Sexta-feira
art. 89 do Dec. n9 23.569, de 11-12-3J:
com o art. 49 da Res. n9 141, de 23 de
junho de 1964, do CONFEA.
No 22.271 - Minam Blank Sambursky e outros - Infração do art. 89
do Dec. n9 23.569, de 11-12-1933, com
O art. 49 da Resolução n 11, de tilt.
de junho de 1964, do CONFEA.
N9 92.272 - Joaquim Corrêa Júnior
• outro - Infração do artigo 89 do
Dec. n9 23.569, de 11-12-1933, com o
art. 49 da Res. no 141, de 23-6-1964,
do CONFEA.
No 22.273 - Antonio Lodrigues
Onofre - Infração dos artigos P, 39
e 50 do Decreto n° 23.569, de 11 de
dezembro de 1933.
No 22.274 - ítalo Diogo Tavares Infrações dos arti gos 19, 39 e 59 do
Decreto n9 23.569, de 11-12-1933.
N.o 22.275 - Servix Engenharia
13 A. - Infração do art.. 79 (449 ) do
Decreto n9 23.569, de 11-12-1933.
N9 22.276 - Construtora J. A. Costa Ltda. - infração do artigo '19
(440) do Decreto no 23.569, de 11 dp
dezembro de 1933.
No 22.277 - Manoel Joaquim Pinto
- Infrações dos arts. 1 9 39 e .5 9, do
Dec no 23.569, de 11-12-1933.
'
Na 22.278 - José Carlos Paoli Pradei - Infração do art. 79 (449), do
Decreto W 23.569, de 11-12-1933.
No 22.279 - Murillo Gaivão dos
Santos - Infração do art. 7 9 (440),
do Decreto n9 23.569, de 11-12-1933.
NO 22.280 - Francisco Pereira da
Silva - Infração do art. 79 do Decreto no 23.569, de 11-12-1933.
No 22.281 - Sérgio Branco Soares
- Infração do art. 79 (449), do Decreto no 23.e69, de 11-12-1933.

No 22.282 - Condomínio do Edifício Maria Pia - Infração do art. 89
do Dec. W 23.569, de 11-12-1933, com
o art. 49 da Resolução no 141, de 23
de junho de 1964, do CONFEA.
N9 22.283 - Condomínio do Edifício Botino - Infração do art. 5 9 do
Dec. no 23.569, de 11-12-1933, com o
art. 4° da Res. no 141, de 28-6-1964,
do CONFEA.
N9 22.284 - Condomínio do Edifício Mauro Cláudio - Infração do artigo tio do Dec. n9 23.569, de 11-12-33,
com o art. 49 da Res. n9 141, de 23
de junho de 1964, do Conselho Federal
de Engenharia e Arquitetura.
N9 22.285 - Condomínio do Ediflcio Tamoabra - Infração do artigo
89 do Dec. no 23.569, de 11-12-1933,
com o artigo 49 .da Res. no 141, de
23-6-1964, do CONFEA.
N9 22.286 - Ernani de Lima e Silva - Infração do art. 89 do Decreto
no 23 569, de 11-12-1933, com o art. 49
da Resolução n9 141, de 23-6-1964, cio
CONFEA.
N9 22.287 - Paulo Eugênio Machado Soares Infração do art. 89
do Dec. no 23.569, de 11-12-1933, com
o art. 40 da Res. n9 141, de 23-6-1964,
do CONFEA.
NO 22.288 - Condomínio do Edifício Martin Buber - Infração do artigo 89 do Dec. n9 23.569, de 11 de
dezembro de 1933, com o artigo 49 da
Resolução no 141, de 23 de junho de
1964, do CONFEA.
NO 22.289 - Imobiliária Venancio
- Infração do art. 89 do Decreto
n9 25.569, de 11-12-1933, com o artigo 49 da Resolução n9 141, de 23 de
Junho de 1964, do CONFEA.
No 22.290 - Condomínio elo Edifício Ester-Tabler
Infração do ar-

tigo 89 do Dec. n9 23.569, de 11 de
dezembro de 1933, com o art. 4 9 da
Resolução n o 141, de 23 de junho de
1964, do CONFEA.
• NO 22.291 - Condomínio do Edifício Paula Freitas - infração do artigo 89 do Dec. n o 23.569, de 11 de dezembro de 1933, com o art. 49 da Resolução no 141, de 23 de junho de
1964, do CONFEA.
. No 22.292 - Imobiliária Esperança
- Infração do art. 8 9 do Decreto
no 23.569, de 11-12-1933, com o artigo 49 da Res. no 141, de 23-6-1964,
do CONFEA.
No 22.293 - Frigoce,r - Sociedade
Anônima Frigorifico de Carnes - Infração do art. 89 do Dec. n9 23.569,
de 11-12-1933, com o art. 49 da Resolução no 141, de 23-6-64, do CONFEA.
N9 22.294 - Frigocar - Sociedade
Anônima Frigorífico de Carnes - Infração do art. 89 do Decreto número
23.569, de 11 de dezembro de 1933.
No 22.295 - Thelio S.A. - Infração do art. 89 do Dec. no 23.569, de
11-12-1933.
N9 22.296 - Instaladora Hidráulica
Belacap Ltda. - Infração do art. 79
(449) do Dec. n9 23.569, de 11 de
dezembro de 1933.
N9 22.297 - Antonio de Paiva Figueiredo - Infração do art. 89 do
Dec. no 23.569, de 11-12-1933, com o
art. 49 da Res. 119 141, de 23-6-1964,
do CONFEA.
N9 22.298 - Construtora Forte Limitada - Infração do art. 89 do Decreto no 23.569, de 11-12-1933.
NO 22.299 - Antonio Cardoso - infrações dos arts. 19, 39 e 59 do Decreto no 23.569, de 11-12-1933.

N9 22.300 - Café e Bar Elite Ltda.
- Infrações dos anta. 1, 39 e 59 do
Dec. n9 23.569, de 11-12-1933.
No 22.301 - Delfim de Almeida Infração do art. 89 do Dec. n9 23.569,
de 11-12-1933, com o art. 49 da Resolução no 141, de 23 de junho de
1964, do CONFEA.
• N9 22.302 - José Manoel de Morais
- Infração do art. 89 do Dec. número 23.569, de 11-12-1933, com o artigo 4o da Res. n9 141, de 23-6-1964,
do Conselho Federal de Engenharia
e Arquitetura.
No 22.303 - Antonio Manoel do
Morais - Infração do art. 8 9 do Decreto n9 23.569, de 11-12-1953, com O
ext. 49 da Resolução no 141, de 23 de
junho de 1964, do CONFEA.
N9 22.304 - Galclino Cypriano de
Carvalho - Infrações dos ares. V,
39 e 59 do Decreto n o 23.569, de 11
de dezembro de 1933.
N9 22.305 - Rush Imobiliária Limitada - Infrações dos arta. 8 9 •
179 do Dec. n9 23.569, de 11 de junho
de 1933.
N9 22.306 - Delfim Carvalho Moia
- Infração do n,rt. 8o do Dec. número 23.569, de 11-12-1933, com o
art. 49 da Res. no 141, de 23 de junho de 1964, do CONFEA.
Ficam os senhores interessados intimados, dentro do prazo de trinta
(30) dias, a contar da presente publicação, satisfazer o pagamento das
multas constantes dos citados Autos,
ou apresentar a defesa que tiverem
dentro do mesmo prazo, sob paia de
serem julgados ã revelia.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de
1965. - Helio Lengruber Netto 11:achado, Diretor da Divisão dos $teviços Gerais.
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