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DEPARTAMENTO NACIONAL
DE ESTRADAS DE FERRO
DESPACHOS DO D1RF:TOR-GERAL
Era 18 de janeiro de 3965
Proc-10.025-04 - Em que se propõem diárias ao Engenheira Chefe
do 20 Distrito Ferroviário, Santorino
Levita: - "Concedo (5) ,cinco diárias co Engenheiro Chefe de 29 Dissímbolo 3-C, no período de 1 a 5
de dezembro de 1964, no valer de ....
Cr$ 8.820 cada urna, correspondente
A 35 por cento do salátrio-mtnimo
vigente mi :coita° de Jeneeiro, na
floema do Decreto n9 52 383, de 20 de
agõsto de 19133, perfazende o total
de Cr$ 44.1CO . qvarenta e ce l eiro mil
e cem erneeiros)".
Proe-10.174-64 - Em tre Sc propõem dierias ao Engenheiro Chefe
do 6 ., D istrito Ferroviárío, Jacy José
Alves - "Concedo (2) duas diárias
ao Engenheiro Chefe do (1 0 Distrito
Ferroviário, Jacy Joeé Alves, símbolo 3-C, nos dias 13 e 10 de deeembro

SUPERINTENDÊNCIPI
DO DESENVOLVIMENTO
DA PESCA
PORTARIA DE 243 DE JANEIRO
:E leira
O Superintendente do DerainvolvimerOo da Pena, usando da atribuição que lhe confere o art. 48 do
Decreto 09 1 942, de 21 de dezembro
de 1962, resolve:
N9 13 - Tornar sem efeito a Porfaria no 198, de 24 de agósto de 1064,
tendo em . vista o que consta do SUDEPE 8.538-84. - Emitia Varo/i, Superintendente.
PORTARIAS DE 29 DE JANEIRO
DE 1065
O Superintendente do Desenvolvimento da Pesco. usando da atribuição que lhe confere o art. 48 do Decreto no 1.942, de 21 de dezembro de
19e2, resolve:
N9 27 - Coecede.r dispensa da funGO de Chefe da Seção do Material,
eo Oficiei de Administração nível
a l e ", Yonnide Ferraz Botelho.
N.. 23 - floiener Olga Venalrottl, At me errata nível "10", pra
eereeer e, funedo da Seção do MeFinene. Vo7o/i. ouperoetendente.
PonrriultAs r?. 2 DE FEVEREIRO
DE 1965
O Superintendente do Desenvolvimento da Pesca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 48 do
Decreto n9 1.942, de 21 de dezembro
de 1902. resolve:
10 29 - Conceder aposentadoria
de ecoado cora o aaos. 178 itera Ti

11 - dos designados pelos na. 13,
loa Rua Namby (antigo lote 1) 29 e
31 (antes 11-A e 11-B, antigo Luto
. 21 da Praia das Pitangueiras; sem
número (antigo Lote 3), da mesma
Ouições, tendo em vista o que consta palia e ns. 5, 5-A e 5-B da Estrada
dos Processos CNPVN-140-64,. 151 de et( Monjolo (antigo Lote 4), hoje
:964, 152-64 e 153-64 e MIPVN-15.517 ny 35 da Praia das Piloneuelras,
de 1964. 15.519-64, 15.507-64 e 15.516 oba do Governador, Eoialo da Girade 1964, respectivamente, e o que fi- rabara, em nome de cidadão braelleacou deliberado na CXXXV Reunião ro Hugo Ribeiro Carneiro;
Ordinária, realizada no da:1.8 de ouIII - do situado à Avenida Miaratubro de 1964, observado e disposto tira, beneficiado com o prédio núno parágrafo 1 9 do Art 6o da Lei mero 928 e correspondente ao aparn9 4.213, de 14 de fevereiro de 1963, tamento n9 606, na cidade do Rio de
resolve Opinar favoe.avelmente, no joneiro. GB, em !ovar do cidadão
que diz • reepeito ao Departamento Edu Alcrquior;
Nacional de Portos e Vía.s NaVegOvels
IV - do deelenado por T ote 18 da
ao pedido de aforamento dee seguinQuadra 8, na Vila Tnrome, na cites terrenas de marinha:
1 - do situado à Rua Santo Cris- d:Ide do Rio de Janeiro al ia, em fato, 274, na cidade dc Rio de Jenei- vor do cidadio portureee, ate: Mare GB, em favor de "Sumidade" -- ria Games.
Sociedade Unida Mercantil Impera:- j Oeili das Reunião], 8 ri outebro
dm/a de Adminisoaeea e de Eepar- : e In 1 - Cara) Thea7i . ,do d2 Soutição Ltda.;
:II e Mello.

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS
de 1964, no valor de Cr$ 12.810 cada
uma, correspondente a 35 por cento
do salário-minimo vigente na região
de Passo Fundo, na forma do Decreto n° 52.388, de 20 de agasto de
1983, perfazendo o total de
Cr$ 25.620 (vinte e cinco mil seiscentos e vinte cruzeiros)".
DEPARTAMENTO NACIPMAL
DE PORTOS E VIAS
NAVEGÁVEIS
RESOLUÇÃO N9 135.1-64, DE 8 DE
OUTUBRO DE 1964
AFORAMENTO DE TERRENOS DE
IVIARFNHA
O Conselho Nacional de Portos e
Vias Navegáveis, no uso de suas atra.

MINISTÉRIO
AGRICULTURA
combinado com o art. 184, Item II
da Lei no 1.711, de 28 de outubro
de 1952, a Jose Coelho Broxado, Me.
dico nivel e22".
N9 30 - Conceder diopensa
lança° de Chefe da Seção de Vigilância e Administração' do Edifício,
ao Trabalhador nivel '1" José Peçonha Filho.
No 31 - Designar Humberto Réscio, Fiscal Arredador nivel "13", para
exercer a função de Chefe da Seção
ele Vigalància e Administração do
Edifício.
N9 32 - Tornar -sem efeito as
Portarias nos 322 e 323, de 4 de dezembro de 1964. , - Emitia Varo/i,
Superintendente.

N 9 2 - Ratitco.r em todos Os seus
térmos a Portaria 11 9 233, ce 27 de
outubro de 1964, do Presidente da
nSUPBA, que designou oa Dolibore.s
Affonso Carlos Agapito da Veiga.
Alberto Barreto de Mello José
Carlos Leal, para constituírem a Comissão de Inquérito Administrativo
para apurar as irregularidades apontadas no processo n o GI3-7.505-64,
ficando igualmente, ratifleades todos os atos praticados pela mencionada Comissão o partir de 30 de
novembro de 1984.
Na 3 - Doinnar Engenheiro
Agrónomo Luiz Creias iiiliumer Dias
para reeponder peia Chetia do seu
Gabinet e, a partir de 1 9 de janeiro
de 1965.
INSTITUTO NACIONAL DO
N9 4 - Designar o Reiponsável pe• DESENVOLVIMENTO
lo Expediente do Serviço do Patrimônio. André Botelho Martins de
AGRÁRIO
Andrade, min oem preideo do suas
PORTARIAS DE 27 DE JANEIRO Vuneões.
r C,31) ander pela Secretailia
DE. 19I5
A dminist cativo a ..bit rende-lhe praO responsável peio Inati tuto Na- labora correepenclente ao símbolo
cional do D asen volv1naen to Agrário
- INDA, nos térmos da Portaria Mial9 5 - Coneeder dapensa, a penisterial no 63, de 26 de jeneiro de dalo, co
e Dr. "Nd le .de Freitas Bruzresolve:
1965,
za Procurador de 19 Caterroria, das
1
Ratificar
os
atos
de
desigN9
funções de P"oeurador Chefe,
nação de responsáveis por Chefias,
N° 8 - Designar Luiz Aleromíre
Secretariado, Assistência e Assesso- Cempagnoni, Procurador de 29 Caramento, bem corno os referentes a teemin, para responder pelo expediAuxiliares de Gabinete, assinados pe- ente do Departamento Juríd ico com
la anterior Administração, com vi- ias funções de Procurador Geral, de
gência a partir de le de janeiro de acõetio com o Art. 16 da Lei Mimero .4.439, de 21 de outubro de 1984.
19fI8,

evO - Desienar .70ee Lia: Corara n.irt:115, Contador, ni v el 17A o
'cinte Sehettino, E;crittuário, aio! 8-A, para, sob a PreOcierurai do
constitulretn O Cornieeão da
rialeaca de Contas que bá apurar.
/ te, prazo de 40 (quarena) dias, as
a oaeularidades apontadas no proceam n o BEI-3.617-64.
N 9 9 - Designar o Seraildloen Fernando Doyse de Souza Pedreira, para
exercer as funções de Assessor do
Gabinete do Responsáel eee.o INDA.
:Onixe° - 1-E, concedendo-lhe, em
attrater excepcional, a gratificaçào
de Cr$ 200.000,00 (drizeotcs mil cruzetree) a partir de 1 9 de janeiro da
1965..
N9 11- Conceder, em caráter excep-

cional, e Secretaria do Chefe do ((rabinote Mexia de Lourdes cama medlna , a g ratificeção de repreoentaalta
correspondente o 20-F, a partir de
de janeiro de 1965.
NO 1l - Designar o I/fao ai rir ALImínistreção, nível 12-A, Macei da
Lourcies Nólareget Galli . a, cearcor as funç5es de secrei.d ri,) ter Responsável pelo INDA
:?-F,
protir de 19 de janeiro do 1:fii,
N9 13 - Colono à di u' ir.o do
Gabinete do INDA o Ofic'a l de Ailministraçâo, nível 12-A, Imo tateir
Merecerdes da Crua efera e. e , Reepensável pelo Expediente dr Seção
de Eopediente e Convin i ceed.0 do
Departamento Juridico, coneedenue.
Pie em caráter excep&orni, a gratificação de representação rir
Cr$ 85.000.00 (oitenta e cinco mil
c rueeiros), a partir de l o ale fevereiro
de 1965.
N. ° 14 - Conceder dispensa, a pedido, ao p rocurador de 3° Cate-gorai
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102 Th-rça-Teira
Repartições Públicas
deverão remeter' 6,.:,expediente
destinado à publicação nos jornais, cliàriamente, até às 15 horas.
— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou' omissões, deverão
ser formuladas por escrito, à
Seção de Redação, das 9 às 17,30
" horas, no máximo até 72 horas
após a saída doe órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados.
ressalvadas, por quem de direito,
rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar.
em qualquer época, por seis meses OU Um ano.
— As assinaturas vencidas
poderão ser 3U.Spensas .sem aviso
prévio.
•Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do endereço vão
i wircessos o número do talão de
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— As Repartições Públicas'
cingir-se-ão às assinaturas anuais
•
renovadas até 29 de &treteiro de
DEPARTAMENTO DE, IMPRENSA NACIONAL:
cada ano e às iniciadas, em qual,
ousavotr.aufisat.
quer época, pelos órgãos .compee
.
tentes,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA *.
A fim de possibilitar a reCHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
CHEFIE DÁ sEçÃo DE REDAÇÃO
MURILO -FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARACS messa de vaiares acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
DIÁRIO , OFICIAL
aplicação, solicitamos usem. os ingavita I •••• i2ARTE 01
teressados preferencialmente.cheque ou vale postal, emitidos a
Órgão eestinzeo à publicação doe atoe da administração descentralizada
favor
do Tesoureiro do Departaleitiesso Nus oficina do Departamento de imprensa Neuronal
mento de Imprensa Nacional.
ERASiLIA
— 'Os suplementos as • edições
dos
órgãos oficiais só se forneceASSINATURAS
rão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES.
FUNCIONÁRIOS
O funcionário público _leo
Capital e Interior:
Capital
, e Interior:
dera!,
para fazer jus ao desSemestre . .... Cr$ 600,00 Semestre.
Cr$ 450,00
conto
indicado,
deverá provar
Ano .
Cr$ 900,00 esta condição no ato da assi• Cr$ 1.200,00 Ano .
.
.
Exterior:
i
Exterior:
natura.
.
— O custo de cada 'exemplar
Ano.
Cr$ 1.300,00 ¡Ano .
Cr$ 1.000.00
atrasado dos órgãos oficiais
registro. o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes pro- será, na venda avulsa, acrescifindará.
videnciar a respectiva renovação dá de Cr$' 1.% se do mesmo
•A fim de evitar solução de com antecedência mínima de ano, e de Cr$ 1,00, por ano
continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.
decorrido

EXPEDIENTE

•

•

—

•—

•

Omair Denys Cattete das funções de • ck acedendo-1U, em caráter excepeespensável pelo Expediente do Ser- cional, a gratificação de representaviço de Relações Pública*, a partir çee tio valor de Cr$ 25.000,00 (vinde 31 de janeiro de 1965.
te e cinco ned cruzeiros), a Partir de
N9 15 Designar o Aselstente. dg 19 de fevereiro de 1965.
N9 22 — Colocar à disposição do
Organização Retrai, nivel 15, Sebastião José, Leporage, para exercer 'as Gabinete do Responsável pelo INDA
funções de Responsável pelo Expe- o Procurador de 3e Categoria, Omair
diente do Serviço de Relações Públi- Deny.s Cattete, concedendo-lte. em
cas, símbolo 2-1', a partir de 1* de caráter excepcional, a gratificação de
representação correspondente ao sim.;
fevereiro de 1965.
.N9 16 — Colocar_ .à dieposição clo bolo 17-F, a partir de 19 de fevereiGabinete do Responsável pelo INDA ro de 1965.
N9 23 — Designar o Engenheiro
a Estatistlea, nivel 17„ Cela Ramos Agrônomo,
nivel 17-4. Almir Neves
Nogueira, concedendo-lhe. em cará- Trindade para
as funções de Assester excepcional, a gratificação de te-. sor do seu Gabinete, concedendo-lhe,
•
presentação no valor de.
em caráter excepcional, a gratifica_CrS 85.000,00 (oitenta e cinco
ção de representação no valor de Cr$
de
fevereiro
crazeiros), partir de 19
200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), a
de 1965.
partir-de 19 de fevereiro de 1965.
17
Colocar
à
(IN-posição
"do
N9
N9 24 — Designar o Engenheiro
Gabinete do Responsável pelo INDA,
a Escriturária Lois Borges Marques, Agremcmo, nível 17-A, Oswaldo José
concedendo-lhe, em caráter excep- - Nery da "Fonseca, Responsável pelo
dona!, • a gratificação te represeeta- Expediente da Subdivisão de Colonido Depertamento de Coloniza.çãc no valos de Cr$ i5 000.00 roi- zação
e 2,4tgraçã0, para qubstituir o Res, tente e cinco mil cruzeiros), -a par- ção
ponsável
pelo mesmo Departamento
•
tir de 19 de janeiro de !RIS. N9 18 — Colocar à disposição do em seus impedimentos eventuais, a
Gabinete do Responsável polo IEDA Part ..? de 19 de janeiro de 1965. .
o Porteiro, - nivel 9-A. 1)oinineos de
N9 25 — Ratificar os têrmas da
Pa'ea. Neto concedendo-lhe em ca. Portaria .n9 336. de 19.11.64, do Prereter excepcional a gretificação - de sidente da SUPRA, concedendo o pra(.:1-$ 40.00000 (quarenta e'ill cruzei- zo de 15 dias para pronunciamento
ice) a partir de 19 de fevereiro de conclusivo da Comissão.
N9 26 — Criar o Boletim de Serv:ço
19e5.
N9 -19
Colocar à disposição do. do Instituto Nacional do DesenvolGabinete do Responsável pelo INDA vimento Agrário a ser regulada por
o Escrevente-Datilografo nivel '7, Instruções posteriores. — Copérnico
Quirino - Fortes, - concedendo-lhe, , em de Arruda Cordeiro, Responsável pelo
caráter- excepcional, a gratificação INDA.
de representação no valor de
PORTARIA DE 4 DE FEVEREIRO
Cr$ 25.000,00, (vinte e cinco mil cru• DE 1965
zeiros) a partir de 19 de fevereiro
()
Responsável
pelo Instituto Na-.
de 198$.
N° 20 n••• Colocar à disposição do cional do Desenvolvimento Agrário —
Gabinete do Responsável pelo INDA, INDA, no uso das atribuições que lbe
2 da Portaria Intero Mensageiro, nível 1, Oscar Per- confere o item'
n9 63, de 26de janeiro de
n3ndes Pinto Pilho, concedendo-lhe, ministerial
•
em caráter excepcional, e• gratif'c.a- 1965, resolve:
ção de representaçao no valor de
N° 27 — Designar. Cesar Augustb
Cr$ 25.000.00 (vinte e c-eco mil crie- Culto, Responsável pela Delegacia
zeiros), a partir de. 19 .de.fevereiro de Estadual da extinta SUPRA, em Goiás,
pare, no prazo de três dias, providen.
1965..
Colocar -à disposiçtto do ciar a transferência de viaturas da
N9 21
Gabl nete' do Responsável pelo• r)A, Delegacia %estadual de São Paulo para
o Servente Manoel Joacitát, da live, o Grupo de Trabalha de que trata a

Portaria Interminietenal . 319 110, de
28 de dezembro de 1964, atribuirdalhe três diárias, nos tOrmos do artigo 135, da Lei 1.711; de 28 de outubro de 1952. — Copérnico de Arruda

cordeiro.

PORTARIAS DE 8 DE FEVEREIRO
,
DE 1965.
• O Responsável pelo Instituto Nacional do Desenvolvimento Agreelo --INDA, nó uso das atribuições que lhe
confere o item 2 de Portaria Inter-

ministerial n9 63, de ã de janeiro de
1965, resolve:
N9 . 28 — Conceder dispensa a ecoar Augusto 'Canto das funções de
Responsável pelo expediente da Delegada Estadual da extinta SUPRA, em
Goles.
1(9 29 — Designar Luiz Marfins de
Araujo Para responder pelo expediente da Delegacia Estadual do INDA,
em Goiás, atribuindo-lhe o pro labore
correspondente ao Símbolo 6-C. —
Copérnico de Arruda Cordeiro.

MIISUSTÉRIO DA EDUCAÇÃO .E CULTURA
AVISO AS REPAR:TIÇOES
' PC/IILICAS
Departamento de Imprensa Nacional avisa às
Repartições Públicas CM geral 44e deverão providendar a reforma das assinaturas dos Órgãos oficiais
até o dia 26 de fevereiro
corrente, a fins de evitar o
cancelamento 'da remessa a
partir daquela data,
UNIVERSIDADE DO RIO
GRANDE DO SUL
PORTAR/A DE 6 DE NOVEMBRO

DE 1964
'Reitor da Universidade do -Rio

Grande do sul, do uso de suas atribuições, resolve:
• 119 1.909 — Atribuir, de acordo com
"os artigos 145, item e 150, item
I e 19, de, Lei a9 1.711, de 28 de outubro de 1952, e artigo 19, alinea àb",
do Decreto n9 5.062, de 27 de dezembro de 1939, gratificações mensais ocrrespondentes a um terço (1/3) dos
respectivos vencimentos aos servidores
abale° relacionados, ambos lotados e
com exercício na Escola de Engenharia, data Universidade, pela presta•

ção de serviço extraordinário àquela
Escola, como segue:
Alteçon .Morales Bandeira
(2-024.765), enquadrado, em caráter
provisório, como Oficial de Administração, AP-201.12.A, do Q.P., P.E.,
da U.R.G.S. — de 10 de fevereiro a
8 de abril de 1964, e de 13 de abril a
11 de junho de 1964, e Ligia Costa,
(1-959.005), Escriturária, AF-202.10.
B, do Q.P., P. p., da 11.R.O.S.
de
15 de junho a 14 de julho de 1964.
As despesas ,deverão correr à conta
da rubrica 1-1-06 do orçamento interno daquela Escola, Pa r a o exercido de
1.964.
PORTARIA DE 23 DE NOVEMBRO
DE 1964 ,
O Reitor da trniversidade db Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições, resolve;
•
1(9 1.982 — Atribuir, de abórdo com
os artigos 145, item III, e 150, item
/ e 1) 19, da Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952, e artigo 19, alínea "be,
do Decreto n9 5.062, de 27 de dezembro de 1959, à Escrevente-Datilógrafa,
AP-204.7, do Quadro de Pessoal, par- te Permanente, da Universidade do
Rio Grande do Sul, Schirld Ramos
Corrêa, matrícula n9 1.072.096, lota- da e com . exercicio na Divisão de Expediente de Departamento de Administração Central, da Mesma Reitoria,
a gratificação 'mensal corres
pondente a um terço (1/3) do respectivo vencimento, pela prestação de serviço ex-

•
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r
traordinário aquela Divisão, durante NIP 3114- Atribuer, eite actedo com
UNIVERSIDADE DE SANTA
UNIVERSIDADE DA PARAIBA:
o período compreendido entre 13 e 31 os artigos 145, item III, e 150, item
MARIA
de outubro de 1984. . II e 29, da Lei n9 1.711, de 28 de ouApostila
A despesa devera correr ponta da tttbro de 19#2, e artigo 1 9, alínea "e", PORTARIA DE 25 DE J4tNEIRO
rubrica 1-1-06 do orçamento interno do Decreto ns a 5.062, de 27 de deDE 1965 •
Nas portarias referentes aos lustrada citada Reitoria, para o exercido zembro de 1929, ao Motorista, CT0 Reitor da 'Universidade de Santa tomes de lenetrin Superior - Adalberto
401.8.A, Interino, do Quadro de Pesde 1964.
Machado Moita, da Escola Politécnica
soal, Parte Permanente, desta Uni- Maria resolve:
N9 1.060 - Declarar que Francisco e Augusto de Almeida Filho, da FaPORTARIA DE 7 DE DErazeIBRO versidade, Sintra' Alvas da Selva aratricula n9 2.210.612, a gratificada Alvares Pereira, matricula n 1.050.511, culdade de Medicina, foi feita a see
DE 1964
.
guinte apostila:
mensal correspondente a um terço Instrutor de Ensino Superi ,
•
do Quadro de Peesoal, ParO Reitor da Ilniversidade do Rio terço (1/3) do respectivo vencimene EC-604.19,
"Nos termos do 1 19 do art. 49 da
te Permanente, desta Universidade,
Grande do Sua no uso de suas atri- to, pela prestação de serviço extraor- com
exercício na Faculdade Ide Medi- Lei fie 4.345, de 28 de junho de 1964,
dinário, durante o dia 10 de outubro
buições, resolve:
cina, fica licenciado, nos tMaios do o cargo que exerce o parta der do prede 1964.
•
N9 2.000 - atribuir, de Ladre.° com
Art. 121, inciso II, 'da Lei n9 1.711, sente titulo - fica clessificatio no nfe
A
despesa
deverá
correr
á
conta
da
de 28-10-1952:a contar de 18 de de- rei 19. Beça° de Classificação de Caros artigos 145, item III, e 150, item
I e 1 19, da Lei n9 1.711, de 28 de ou- rubrica 1-1-06 do orçamento interno zembro de 1964, data em que assumiu gos da Divisão do Pessoal da Reitorie,
da
mesma
Reitoria,
para
o
exercido
o cargo eletivo de Prefeito da cidade da Universidade da Paraíba, em 23 de
tubro de 1952, e artigo V, enrica "b",
de Santa Mario,. - Prof. Jos Maria- dezembro de 1964. - Maria Anunciada
do Decreto n9 5.062, de 27 de dezem- de 1984.
•F. Martins. P. Chefe
no da Rocha Filho, Reitor.
bro de 1939, ao Servente, GL-104.5,
PORTARIA
DE
21
DE
DearanVIBRO
do Quadro de Pessoal, Parte PermaDE
1964
_
nente, da Universidade do Rio Grande do Sul, Orlando Centeno de Mello,
ã
matricula u9 1.003.103, lotado e com O Reitor da Universidade dó Ria
exercido na Faculdade de Arquitetu- Grande do Sul, no uva de suas atrira, da inuma Universidade, a grati- buições, resolve:
ficação mensal correspondente a um N9 2.140-5, - Designar a Esexeterço (1/3) do respectivo vencimento, veate-datilearefa,
Wilma YO
N9 135 --- Atribui a Aluado da Cunha
pela prcstaçáo de serviço can/ordi- landa doe SantosAP-204.7,
Penes, do Quadro
Raposo a gratificação de 40%, nos
nário àquela Faculdade, durante o pe- de
Pessoal
Parte
Permanente,
da
AS
REPARTM4ES
AVISO
Canos do disposto na lei 1.234-50, reríodo compreendido entre 3 de no- Universidade do Rio Grande do Sul,
PÚBL/CAS
gukunenteda pelos Decretas 29.155-51
vembro o 21 de dezembro de delile
Itetada,
no
Departamento
de
Difusão
- 40.630-56 e 43.185-58.
A despesa deverá correr à manta Cultural ela mama Universidade, paO
Departamento
de
ImN9- 136 Considera Marina de Souda rubrica 1-1-06 do orçamento inter- ra responder pela função gratificada,
avisa
as
prensa
Nacional
za Martins, designada como substituno daquela Faculdade, Para o exercí
simbolo
6-F,
de
Chefe
de
Seção
de
Repartições Públicas em geta, para Chefe da PSC, da DPS, do
-ciode1964. Difusão Cultural, enquanto durar o
ral que deverão proviam.
DP, no período de 23-3 a 31-5-64, de
Impedimento
do
titu/ar,
Aneron
Cor:adelo com o § 19, •in fins, do art. 73,
ciar a reforma das ess aPal.-amua DE 9 DE DaeleerentO rêa de Oliveira, atualmente reaponda lei 1.711-52.
turas dos órgãos od tais
DE 1504
pela
Direção
do
citado
Depardando
Ne 137 - Homologa a Remitido
e
até o. dia 26 de fever iro
tamento.
APE-80-64, que designou Berenice
in Reitor da Universidade do Elo
corrente, e fim de evita' o
Cordeiro Chinesa, Encarregado do
Grande do Sul, no uso da sues atri- .A designada deverá perceber a dicancelamento da remes
PEX, do PEM, da ARE, e dispensou
buições, resolve:
ference cie vencimentos entre o símPartir daquela data,
da
mesma ,função Elisio Lopes de Ai6-P, e o nível do cargo- efetleo
led 2.032 - Atribuir, de acerdo com bolo
Incida
•
despesa
correr
a
ocupado,
devendo
os artigos 145, Rem 111, e 150, itera à conta da verba da rubrica 1-1-05,
NO 138 - Exonera, a pedido, de'
I e 19, da Lei n9 1.711, de e.5 de ou- do orçamento interno da Reitoria.
11STITUTO DE PREVIDEMA acôrdo com o art. 75, inciso I, da lei
tubro de 1932, e artigo V, alínea "b".
Jose Ananins Cysne
E ASSISTÊNCIA DOS ERVI- 1.711-52,
do Decreto ra 5.062, de 27 de dezena- Ne 2.141-A - Designar, Lema Arnécujo nome está, relacionado nas IasDORES DO ESTADO
bro de 1929, gratificações mensais lia Vergara de Araújo Brigo, ocupaneruções 60-62 (enquadramento provicorrespondentes a um terço (1;3) elos te do cargo de Aurillar de Bibliotesare): Os efeitos da presente retroaRELAÇAO
.
N9
20--65
respectivos vencenentoe dos servido- cário, BC-102.7, tio Quadro de Pessoal
11rem n 21-5-64.
res abaixo relacionados, ambos per- - Parte Permanente da Univers:crePORTARIAS DO PRESIDEarrE N9 139 - Dispensa, a pedido, Ituth
tencentes ao Quadro de Pessoal, Par- de do Rio Grende do Sul, latada no
Em 27-1-1965
Trevia de Almeida, de Auxiliar de
te Permanente, da Universidade do Departamento de Difusão Cultural da NO 122 - Manda servir na AJW, ate ' Gabinete do 1)9. .
Rio Grande do Sul, e /dados e com Reitoria da mesma Untveradade, PaEm 1-2-65
ulterior deliberação tilem de Almeida,
exercido na Diviso de Obras da De- ra exercer a função gratificada, eine- do
NO 144 - Designa Glauro Leal Ler.
IISE.
retro, como Chefe da ESz, ela AES.
:atamento de Administração centrar, boro e-F, de chefe da Seção de- In- N9
123 - Dispensa Maria Dulce
da recama Reitoria, pela prestarão de tereemblo Universiterio, , vaga em vir147 -- Designa Neyde Jose Pires
Soares Stocehero, de Enferme' •() Sele cio1,19Carmo,
serviço 'extraordinário àquela Diviso, tude da aposentadoria de Alb erto Osó- pervisor
corno Chefe da IISA, da
da
SOM,
da
I120,
do
AES.
durante o período compreendido en- rio Nunes.
N9
126
-Remove,
a
peado,
d
acere
tre /5 de novembro e 15 de dezernbro
Em 30-12-64
A desig nada deverá perceber a di- do com o art. 56, itetn II, da Iiei :alde 1684:
Ne 3.214 - Exonera, a pedido, noa
tura
1.711,
de
28-10-52,
sem
ônus
ferença
de
vencimentos
entre
o
símAdão Zialandl Ceroni (2.024.3751,
termos do artigo 75, incireo I. da lei
Escrituraria AP-202.8.A, e aferia bolo 6-F e o uivei de seu cargo efe- para o IPASE, Ivan Ricardo bIrsci 1.711-52, Ginaido Peneira Soares, do
Matilde Mechado, Encrevente-riatile- tivo; devendo a despesa c.oerer à cou Pessoa.
Quadro da AC, os efeitos da dreseiate
ta 'da verba da rubrica 1-1-01.03, ,do
Em 29-1-G5
grafa, AF-204.7 (1.072.403).
retroaeem a 3 de arada de 1934.
N9 127 -- Demiti, oor aband4no de
erçamento interno da Reitoria.
As despesas deverão correr à couRELAÇÃO N9 21-63
cargo, Dinorah de Almeida Limpa, do
ta da rubrica 1-1-00 do orçamento in- PORTARIA Dal 7 DE JANEIRO IISE, nos termos, do inciso II, 10 arPORTARIAS
DO PRESIDENTE
terno da citada Reitoria, para o exer,
DE 1964
• tigo 207, da Lei 1.111-52.
cido de 1961.
N9 128 e- Coloca à dirmode o do
Em 1-2-C
•
NO 142 - Homologa o item 1 da ReO Reitor da Universidade do Rio Gabinete do_ Ministro de Esta ExPORTe.E.IAS Daí 18 DE DEZ:VIER° Graride do Sul, no uni de suas atri- traordinário para Planejam , to e solução Ara "-, 5-84, que dirpensou
DE 1034
Coordenação
Económica,
pelo
pr
zo
de
Leula.
Leal Loureiro, de Chefe da ESZ.
buições, . resolve: •
une ano, Gloria Rodrigues dos antos, da AES.
O Reitor da Undversidede do Elo No 13 - Conceder, durante o perío- lotada na 4C, sem prejuízo do ven- Ne 145 - Home/age o item 1 da LeGrande do Sul, no usa de SUIS atri- do compreendido entre .19 de junho cimentos e vantagene de seu cargo, so:uras, AES 1.64, que dispensou
buições, resolve:
e 31 de dezembro de 1964, de acordo de acôrdo com o disposto na tlinea Caries José da Silva Monteiro, de
145, item X, alínea 'Ida °a", .do art. 29, do Decreto n9 53214 Cheta da ESA, da AIOS.
Na 2.107 - Atribuir, de acendo com cara o art.1.711,
Ne 14,9 - Homologa a •Resolueão•
de 28 de outubro de de 1904.
os artigos 115, item Iii, e 150. item da Lei n9
contra efetividade encaminhada N9 129 -, Designa Nyiza Bo e arte .AES --- 43-83, que dispensou Anilas
I e 19, da Lei n9 1.711, de 29 de ou- 1932,
Velinha, para exercer Çomo substituto, &ales, de substituto de Neli' Tavares,
tubro de 1552, e artigo 19, alínea "b", Divisão de Pessoal do Departemen- partir de 2-12-64, como auxiaar de de
Encerre:ai:10 da ES/1 da ESIA, da
do Decreto n9 5.062, de 27 de dezem- to de Administração Central, da re- aGabinete
20, por motivoti
d im- A.ES.
bro de 1939, no Mecânico Operador, ferida Reitoria, .a gratificação mensal pedimentodos
da titular Augusta Arei! a •
Em 2-2-65
A-1301.8.A. Interino, do Qur.dro de correspondente a usa terço (1/3) do Sidrin Barata,
NO 149 - Dispensa, Erno Seheer,
gõz0 de rei s ;ePessoal, Parte Permanente. da Uni- respectivo vencimento, ao Professor gulementeres eem
licença
canelai
nos
de
Impedir
de
Versiclade do Pio Grande do Sul, Os- Catedrático, EC-501, do Quadro de termos do ii V do are 73 do Estatuto ria mia AteF, Produção da Inspetocar Caetano Sebben, matricula ntl- Penroal, Parte Permanente, do MiNo 150 - Dispenee Giallo Antunes
Funcionários, Lei 1.711-52.
Mero 2.0e1.4e0, lotalo e com enerci- nistério da Educeção e Cultura. Rue dos
N9 132 - Designa C enceição dll Ma- Baeta Neves, de Inspetor de Produção
beneereen
Ribeiro
Dantas,
matricula
cio no Instituto ele Pesquien3 HidráuSouto Mayer, para substitui* Lta da Inepetoria Estadual da Gunnabara.
licas, da mesma Universidade, a gra.- n9 1.226.329, lotado e .com exercício ria
de JCSUS Mazzini coute Enearregaele Ne 151 - Dispensa Wegner de Satificeeeto mcneal correspondente a um na Faculdade de Faernecia e Diedri- da
de Administrada) da 41; PP, hoya, de Inspetor de Peoduaeo de Instérço (1/3) da respectivo veraimene mica de Pôrto Alegre, da mesma Uni- da Turma
PP, durante o atual impedioeeeto petoria Ca Cume bera.
to, pela presença° de serviço extrror- versidade, pelo exercício de encare° do
titular, por, motivo de férias.
Ne 152 e Dispense Alvaro Gomendinerio equele Instituto, durante cen- cie professor no curso noturno, remi- N9
133 - Retifica a Portarin 707 saro Drolhe da Costa. cie 'remeter ria
to e vinte (120) dias interpolados em lente de desdobramento de turtnes, de 5-3-63,
que dispensou Joe,o an-nspetotai Estadual .de promoção de
daeuela Faculdade.
1204, a arrear de 19 de junee.
CISCO de Ferra, de Chefe da dIC , dá satures da Guanabara.
A easra a deverá correr à centa A despesa deverá Correr . a conta de AGO,
na parte de sua v1;;4ncIaI que Ne 153'- Dispensa Raul sentai Si!tia rubrica. 1-1-06 do orçamento In-credito especial, a ser aberto opor- deve ser considerada a partir ce 17 via de
Inspetor da Ins petoria lateterno da Reitoria, para o exercido do tariaraereee, - professor José Carias de setembro de 1962 e não como cens- duas de Pe0M00.3 de Seguros
Priva1964,
doe
da
•
Fonseca Milano, Reitor.
,5113.
tou.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção 1 - Parte II)

Fevereiro de 1965
dentes ao símbolo constante do Anexo

AVISO AS REPARTIÇÕES
• PÚBLICAS
O Departamento de Imprensa Nacional avisa às
RcoartiçõeS Públicas em geral gkie deverão providenciar a reforma das assinaturas dos Órgãos oficiais
até o dia 26 de fevereiro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data.
INSTITUTO BRASILEIRO
00 CAFÉ
PORTARIAS DO PRESIDENTE
O Presidente da Diretoria do insti-,
luto Brasileiro do Café, no uso de suas
atribuições legais resolve:
64/601 - 3.9.64 - Remover
da Agência de Belo Horizonte para
Sede. de Agrónomo, em Campos Altos, o Prático Coreservackinista uivei
$, Pedro Gonçatver de Oliveira. ceai
a ajuda de custe regulam:odor e as,
necesserlas passagens.
64/602 - 3.9.64 -.Designar os funcionários Stenio Bruzzi. desta Admiaistroçáo Central, Walderaar Rezende, da Agência do Rio e Hélio Vieira Dias, da Administração Central,
sob a presidência do primeiro, constituírem a comissão de inquérito adrainistrativo a que responderá o servidor Antônio André de Medefras.
Proc. n.9 24.768-64 .
64/603 -- 3:9.64 - Assegurar, com
efeito a partir de 14.9.63, ao Zunclonario Stenio Bruzzi, .lotado na Procuradoria Jurídica, em virtude de ter
exercido Função Gratificada, por período consecutivo superior a 10 anos,
o vencimento equivalente ao valor do
símbolo 2-P. •Proc. -n.9 20.584-64.
64/604 - 3.9.64 - Remover da
Agência fio para a de Recife, sem
Onus para o rsc, entrno Joaquim
Filho, Armazenista uivei 8. Processo
33,442-64.
64/605 - 3.9.64 - Transferir do
Gabinete da presidência (seção de
Rádio), para a Agência do Rio, a
Dactilegrara nível e-A. Admira Clementina Barbosa. Processo número
33.208-64. •
64/606 -e 3.9.64 - Dispensar o funcionário Mario de Sã Cardoso da função gratificada de Fiscal Supervisor.
símbolo 7-F, junto a Agência de Angra dos Reis, e investi-lo na função
gratificada de Fiscal Supervisor, símbolo 6-P, lotando-o na Agencia Rio,
com efeito a partir de 9.3.64, na vaga aberta com o ,falecimento do 'senhor Alfredo Alves Pereira. Processo n.9 33.217-63.
64/607 - 3.9.64 - Nomear o senhor
Hélio Moura Lima, funcionário do
Banco do Brasil S.- A., á disposição
deste Instituto, para, exercer o cargo,
em comissão, de Chefe Gerai da
Contadoria Central, mediante uma
gratificação de representação, no valor de Cr$ 200-.000.00 (duzentos mil
cruzeiros) mensais.
64/608 - 4.9.84 - Designar o Chefe da Devisão de Acôrdos do Departamento Econômico, Senhor João Leão
Sattainini Nette, para responder pela
Chefia do referido Departamento, sem
prejuízo de suas funções, mediante as
"vantagens regulamentares.
64/609 - 4.9.64 - Dispensar da
função gratificada• dei Chefe de Seção
de Financiamento da Divisão de Estudos sôbre Financiamento e Distribuição, do Departamento .Econômico
(3-F), Isac Peixoto Bayer, Economee•
ta Meei 17.
64/610 -- 4.9.84 -- Dispensar o
Técnico de Contabilidade uivei 13, Pedro Sgarbosa, do cargo em comissão
de Assistente Técnico do SecretárioGeral, e designa o Economista nível
17, Isac Peixoto Bayer, com as Vat).

MINIÍSTÉRIO DA * INDÚSTRIA

IV 'do Regimento do IBC.' Mediante

a ajuda de, custo regulamentar, equa

Valente a 2 (dois) meses de seus, novos vencimentos, mais as necessárias
passagens.
64/631 - 10.9.64 Preencher a
tteens regulamentares. o senhor Pe64/625 - 9.9.64 - Dispensar o Ofidro Sgarbosa retornará às suas fun- cial de Administração nível 12, Alui- função gratificada de Chefe do Serções junto á Contadoria Centrai.
aio Alves Pequeno, da tinção grati- viço Judiciário, da Procuradoria Ju64/611 - 4.9.64 - Dispensar o fun- ficada de Chefe do Serviço de Do- rídica, pelo Dr. Procurador de 2e 'Cacionário agregado Alberto Ferreira da cumentação do Departamento de Re- tegoria, José Leite Bandeira de Meio,
Silva, da função gratificada de. Chefe lações Públicas (DERP), e designa, mediante a. retribuição correspondendo Serviço de Classificação, da Agên- para a vaga decorrente, o Oficial de te ao símbolo previsto no Anexo V do
cia de AngrO dos .Reic.
Administração nivel 12, Gestão de Regimento do MC, podendo optar
64/612 - 4.9.64 -Remover o Alencar Neves, com a vetribuição cor- pelos seus vencimentos fixos, na for.
l 14, Jonio respondente ao símbolo previsto no ma da Lei.
Classificador de Café niOe
Garibaldi Garcia, da Agência de Anexo V do Regimento do IBC. Ex- 64/632 - 10.9.84 - Investir na
Santos para a de Angra dos Reis e pediente DERP 203-64.
função gratificada de Secretária da
investi-lo na função gratificada de
64/626 - 9.9.64 - Aposentar, com- Diretoria, Escriturária, nível 8, Aida
Chefe do Serviço de Classificação, pulstiriamente a partir de 8.9.64, a Maria Xligman Bargul, mediante a
Mediante os vericiMentos do simbOlo Armazenista, nível 8, Antônio Rodri- retribuição correspondente ao simoo4-Z, com a ajuda fie custo de um moa gues, da Agência de São Paulo, me- 10 5-F, previsto no Anexo V do Rede seus novos venceeentos e as ne- diante os proventos de Cr$ 30.433,30 gimento do 130.
cessárias passagem;
(trinta mil quatrocentos e trinta e 64/833 - 10.9.64 - Dispensar da
64/613 - 4.9.64 - Dispensar do trás cruzeiro; e trinta centavos) men- função gratificada, de Chefe de sercargo, em comissão de Assistente sais.
viço de Programação da 0011118-9410 de
Técnico do Departamento Econômico, . 64/627 • - 9.9.64 eo- Dispensar os Planejamento
Administrativo (1-O). o
Sérgio Sanches Alves, Economista ni- funcionários, abaixo citados, doa car- Dactilógrafo, nível 9, José Romeu Wvel 17, e investi-lo no cargo, em co- gos em comissão e funções gratifica- beiro Bastos.
missão, de Assistente l'écnico do Di- das, a seguir enumerados, da Agên64/634 -- 10.9.84 -- Dispensar o
retor Henrique de Paula e Silva Fur- cia de Curitiba, em virtude de terem Revisor,
nível 16, Zetzieno de Almeida
tado, com os vencimento correrspon- sido designados para outras atribui- RAMOS, do
Cargo, can comissão de Asdentes ao símbolo constante do Ane- ções: Guilherme Bezerra Valente, Fis- sistente Técnico
de Secretário Geral.
xo IV do Regimento do 1BC. •
Supervisor, eimbo lo 8-1', Luiz An. e designa, para a vaga decorrente. o
64/614 - 4.9.84 - Designar a Es- cal
tônio de Souza Filho, Agente, símbo- Dactilógrafo, nível 9, José Romeu Ricriturária nível 8, Ani Pichler para lo
4-C, e Manoel Eugenio do Nasci- beiro Bastos, com as vantagens reservir junto ao Gabinete da Presi- mento
Sobrinho, Tesoureiro, símbolo gulamentares. O Sr. Zdzimo de Aldência,• COM as vantagens regulamen- Processo n9 14.766-62.
meida Ramos retornará às suas funtares.
64/615 - 8.9.64 - Exonerar dos 64/628 --- 9.9.64 - Investir os fun- Vias, junto à Divisão do Pessoal,
serviços do ESC, a pedido, Marcelo cionários abaixo, nos cargos em co- • 64/635 - 11.9,64 - Dispensar da.
Benedicto de Souza, Escriturário ui- missão, e funções goatiffea.das, a se- - função gratificada de Contador Secvei 8, da Agência de Sio Paulo, a guir mencionados, todos lotados na cional da Agencia de Paranaguá
partir de 1.4.64 Proc. n.9 31.696-64. Agêntia de Curitiba: Luiz Antônio de 1-1e, o Agregado, símbolo 3-0, Sebes.
64/616 - 8.9.64 - Exonerar dos Souza Filho, Agente, simbolo 2-C, tião Corrêa de Freitas.
serviços do IBC, a pedido, Carlos Are:1 da Silva Correia, Assistente Téc- • 64/636 - 11.9.04 - Remover da
Guy Miranda Ribas, Escriturário ní- nico, símbolo 5-C, Nilson de Oliveira Agência de Paranaguá, o Técnico de
vel 8, da Agência de Santos, a par- Cunha, - Assistente Técnico, símbolo
nível 13, Jurandyr Ritir de 16.7.64. Proc. n .923.163-64. 5-C, Naldi Maria Silva Petry, elecre. Contabilidade,
gratifica
134/617 - 8.9.64 e- aannerar dos tária, símbolo 9-1', Humberto Branet, gos e, investi-lo DA função
da referida-daeContrScil
serviços do EBC, a pedlea Cybelli ti, Chefe do Serviço de Fiscalização, Filial mediante a retribuição
corresMaria Mendes Guimarães da Silva. símbolo 3-1', Antônio Santos Lacerda,
Oficial de Admirestxaçao nível 12-A, Chefe da Seção de Torrefação e Moa- pondente ao símbolo previsto no Ane.
desta sede, a partir de 1.7.64. Proe gens, símbolo 5 - 1', Otávio Camargo xo V do Regimento do 'BC, mediancesso n.9 29.987-64.
Lobo, Chefe do Serviço de Armazéns te a ajuda de misto regulamentar,
64/818 - 8.9.64 - Exonerar dos e Estoques, símbolo 3-F, Guilherme correspondente a um mês de seus
serviços do IBC, a palia°, Henrique Bezerra Valente, Chefe da Seção de vencimentos, mais as necessáteas pasde Souza Calazans, Oficiai de Admi- Armazéns, símbolo 5-1', Guilherme sagens.
64/837 = 11.9.64 - Conceder ao
nistração, nível ,12-A, da Agência de Braga de Abreu Pires Filho, Chefe da
São Paulo, a partir de 13.7.64. Pro- Seção de Estoques e Editais, símbolo Agente da Agência de Paranaguá,
cesso 'n.9 30.491-64.
5-F, Luiz Rendo, Chefe do Serviço de Oswaldo Franco Viana, o saldo res• 64/619 -- 8.9,64 - Exonerar dos Administração, símbolo 3-1', Lineu tante de suas férias regulamentares,
serviços do MC. a pedido, 0 e' scal, Novaes. Júnior, Chefe da Seção de do exercício de 1963 (22 dias), a parDelcio da Silvá Sampaio, da Agên- Conferência de Contas e Fretes, sím- tir de 8 de corrente. Para substituícia de São Paulo, a partir de 30.6.84. bolo 5-1', O'avo Setti, Chefe do Ser- lo, nesse impedimento, designa o As.
Proc. n.9 31.693-64.
viço de Classificação, símbolo 1-1', Al- sistente Técnico do Agente da refe64/620 - 8.9.64 - Exonerar dos mir Feijó, Chefe da Seção de Incluso rida Agência Sr. Norton Alves: com
serviços do IBC, a pedido, o Escri- trialização, símbolo 5-3', Ma Gilda es vantagens previstas nos arts. 6i.
turai° nível 8, Mario Sergio Gianni-. Raváglio, Chefe da Seção do Pessoal, e se do nosso Estatuto.
ai, da Agência de São Paulo, a par- símbolo 5-F, Are? Claedino de Araújo
84/838 - 11.9.64 - Remover da
tir de 1.7.64. Proc. n. 9 30.490-64.
Agência de • Paranaguá para a de
Costa,
Chefe
da
Seção
do
Material,
64/621 - 9.9.64 - Torne, sem símbolo 6-F, Dieva Lesser Pool. Ene CICIOU, sem ônus Para o II3C, O
efeito a Ordem P 64/134, de 2.3.64. carregado
da Turma de Comunica- Fiscal, nível 12-A, Saturnino Del Ca s
Proc. ne 38.671-63 e 22.397-84.
-Olhe.Procs na,26.38-4e2.319
Arquivo,
símbolo 10-1', Pedro
ções
e
64/622 - 9.9.64 - Remover o fisde 1964. .
Bernardes,
Encarregado
da
Portaria,
cal vivei 12-A, Guide Silveira Xa64/839 - 11.9.64 Rernever da
vier, da Usina de Santo Antônio de símbolo 17-F, Luis Roberto Werner Agencia de Niterói para a do RO sem
Rocha,
Contadoe
Secional,
elmbblo
Pádua para a Agência de Niterói, sem
para o IBC, o Fiscal, nível i2-A
,
1-F, Manoel Eugilnio do Nascimento ônus
cus. Proc. n.9 7.751-64.
de Olweira Bastos Vieira. ProSobrinho, Tesoureiro. Processa nú- Ivan
-STLD1Bisan
cessos as. 3.655-64- e 11.211-6e ,
64/623 - 9.9.64 - Remover da mero 14.766-62.
64/640 - 11.9.64 - Exonerar dos
Agência de ,Santos para a de São 64/629 - 10.9.64 - Dispensar do
Paulb, sem ônus, o reenico de Con- cargo, em comissão, de Chefe da Di- serviços do EBC, a pedido, o °rolai
tabilidade nível k3-A, Elynor Neves visão de AsOstência Agro-Industrial, de Administração, nível 12, "Walter de
do Departamento de Assistência ri Oliveira Brasil, da Administração
Augusto. Proc. n.9 35.598-64.
64/624 -e. 9.9.84 -- Investir o fun- Cafeicultura, da Sede, o Agregado, Central, a partir de 19 do corrente
cionário José Epaminonda.s Feereira símbolo 3-0, Domingos Alves Carnei- mês. Processou' 35.823-64.
na função gratificada de Chefe da ro Júnior e dispensar da função gra64/641 - 11.9.64 - Designar o PISSeção de Adtainistração, 'junto á tificada de Chefe do Serviço de Ad- cal, nível 12, Roberto Vieira da
Agência de Goiânia, mediante os minlstração da Agencia de Curitiba, Cunha, lotado na Agência do Rio, paa
vencimentos atribuídos ao símbolo o Agregado, símbolo 6-C, Anisio Eu- na, em substituição co servidor Re8-1' e, remover da Filial de Curitiba nápio da Conceição.
nato Luiz Francalaci, integrar a Copara a Agência de Goiânia, o Fiscal 64/630 - 10.9.84 -- Remover da missão de Inquérito, objeto da Ordem
nível 12, Joaquim Pires e investi-lo Agencia de Curitiba para 'esta Admi- P. 64/381, de 19.9.64. Processo nó..
na função gratificada de Chefe da nistraçAo Central, o Agregado, sím- mero 36.088-64.
Seção de Fiscalização, mediante ven- bolo 6-0, Anisio Eunápio da Dancei.
64/642 - 14.9.64 - Remover da
cimentos correspondentes ao símbolo çllo, e investi-10 no cargo, em comis- Ag ência de Santos para a de São Pau10-1', com direito a ajuda de custo são, de Chefe da Divisão de AseiSten. O," o Agregado 6 - 0, 14110 atrinearãoe
de um Ma de seus vencimentos nó- eia Agro-Industrial. do Departamen- Brandão, mediante o Pagamento da
vos,-ga necessárise paseegens, pro- to de Assistdacia á Cafeicultura>da ajuda de custo, bem como as necesSede, com os vencimentos correspon. sárias passagens.
cesso no 28.735-84.

E DO COMÉRCIO. • "

Térga-feira 16
64/843 - 14.9.84 - Cancelar a Orem P. 64/595, de 1.9.64. Processo
9 34.93844. •
84/644 -- 14.9.64 -- Determinar a
natatuaçao de inquérito administraaro, que será promovido pela Corais.
tio composta doa funcionários eincurador António Tuge de Mais
silveira, Enio Glovanetti e Décio Di
Meio, que ora nomeio, sob a presi&leia do primeiro, para- apular a
esponsatelidade de servidores da auerguia e terceiros porventura envolMos na prática daquelas irregulaidades e outras a elas re'aenneedes.
-rocesso n9 34.938-64.
64/845 - 14.9.64 - Dispensar do
argo, em cinema°, de Aasistente Teceste) do Departamento de Adminis.
anão, o Oficial de Admieistração,
evel 12, Fernando Rebelo da dosa
64/848 - 14.9.84 - Dispensar do
ergo, em comissão, de Chefe da VIM° de Material e Transportes. o
escol, uivei 16, josé gomes Ribeiro
elho, e designa, para a vaga decorente, o Oficial de Administração, Wel. 12. Fernando Rebelo da Casta,
em os vencimentos correspondentes
o simbolo constante do Anexo IV do
;egimento do n3c.
84/647 - 14.9.84 --. Dispensar da
ançllo gratificada de Secretária do
'hefe Geral do Departamento de- Adsinietraçáo, o Oficial de Administra_
ao, uivei 12, Therezinha Tara An_
retti Rodrigues.
84/648 -- 14.9.84 - Investir na
unção gratificada de Secretária do
liefe Geral do Departamento de
dminharação, o Oficial de Adminie•-ação nivel 12 Laura Conceição
fartem da Cunha, mediante a retriuição correspondente ao slmbol° /reato no Anexo V do Regimento do
84/849 - 14.9.64 Dispensar da
unção gratificada de Ch4e do Seriço de Almoxarifado do Departamene de Administração, o Aglegado Cimo Martins Pedrinha, e desegna,
-ara a vaea decorrente, o Escriturário,
frei . 8, Heenton Sebastião de Alva.
miga, cum a retribuição eorresponente no stmboio previsto no Anexo
- do Reomento do MC.
64/850 - 14.9.64 - Dispensar da
ançao gratificada de Chefe da Seção
e Compras. do Departamento de Aderestraçáo, nível 14, Armando Bar:ao de Carvalho, e designa, para a
aos decorrente, o Oficial de Admiiteração, uivei 12, Therezinha Vara
?adiete Redrigue.s, com a retribuição
errespondente ao sinibolo previsto
e Anexo V do Regimento do 'Btl.
64/651 - 14.9.84 - Dl/Menear da
melo gratificada de Chefe do Servi• de retiramento, da Agencia do
lo, o Agregado Anibal'Becker, e degila, para e vaga decorrente, o Esettirário Armazenista. uivei 8, Nilo
:aia Mames, com a retribuição coreepondente ao simbolo previsto no
nexo V do Regimento do IBC.
84/852 - 14.9.64 - Remover, da
gerida do Rio para esta Adminisa
ação Central, o Agregado Anibal
-ecker, e investi-lo no cargo, em colimão de Assistente Técnico do Deartamenin ds Administrado, com os
tnelraentos correspondentes •ax: sim.
cio previsto. no Anexo II do DeCreto
• 51.372, de 18 12 61.
64/653 - 14.9.61 - Montar no cor_
e em com iseie de Assistente TéeiCo
afretor Henrique de Pou'a• e
ilva Furtado oficial de Min:Ws-ação, eive 15. Ablah de Carvu tio
-acha, com os vencimentos errrae
ondentes no simbole previsto no,
nexo II do Decreto ne 51.373, de 18
e dezembro de le61.
64/654 - 14.9.64 - Cancelar . a de:o:ação do Oficial de Administra.
uivei 12, Maria da Glória Konrath
into Albuquergne a partir de 17.3.64,
aza servir junto ao Grupo de Traba-
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lhe, tendo- em Vista estar a mesma
. . ornar Sean acrescido da gratificação adicional por
secretariando Coai/talo de Inquérito *tete a Ordem P 64/155, de 12.8.64 tempo de serviço de 3514, no valor da
diustalada na Agencia de Vitória, ob.. e, qa consequência, autorizar a reaa- Cr$ 15.190,00 (quinze mil unto e no.
jeto da Portaria 80. 03/412, de 30 de lunOLIN !Mediata, do Armazenista. venta cruzeiros), Perfazendo O total
uivei 8, Walter Jager lotado na A én- de Cr$ 147.823,30 (cento e quarenta
Setembro de 1363.
64/855 - 15.9.64 - Alterar 'a Co-,, ea de São Paulo. Processo ntinjero e ,sete mil seiscentos e vinte e trai
-cruzeiros e trinta centavos), mensais.
encarregada dos trabalhos a 17.240-64.
641868 - 17.9.64 - Remover da Proceszo
37.350-$4.
que se refere a Ordem P. 64/339, de Agenca
São Paulo para e de
84/678 - 22.9.34 - Remover da
16.6.64 que ficara, assim, constituída tos, semde
ónus para _o IBC, o FIZcai Agência de Londrina para a de São
- Livio Luiz de Almeida, que funcio- uivei 12-A,
Geraldo Vnar. Procereas Paulo, sem ônus para o IBC, o Arnará como Presidente, José Frazão na. 27.702-64
mazenista, nivel 8eA, Clóvis Caldeira.
e 33.127-64.
Ribeiro, Walrair Coutinho e Ruy NeProcesso n.° 36.313-64.
64/669 - 17.9.84 - Designar o
ves Ribas, desta Administração Cede cal,
uivei 12, Américo Fernandes
64/879 - 22.9.64 - Remover da
tral.
lotado na Agência de São Paulo p a, Agência de Londrina, para a de São
64/656 - 15.9.64 - Investir na em substituição are servidor João Paulo, sem &ais para o IBC, o Piscai,
função gratificada de Secretária do Eduardo Fagundes Corrêa, presidie as uivei 12-A, Eribert° Cantierl. ProcesAgente da Agencia do- Rio, a servido- Comissões de Inquérito, objeto das so n° 38.331-64.
ra Lês doa Anjos Capella, com os Ordens P 64/346 e 64/350, de 19.6 64. 64/680 - 22.9.94 - Dispensar da
vencimentos correspondentes ao sim. Processo ne 18.811-04.
função gratificada (te Chefe do 8balo previsto no Anexo V do Decreto
134/670 - 18.9.64 - Fazer cessar a viço de Fiscalização, co Agência de
n9 383, de 20 de dezembro de 1981, - missão atribuído. ao Comandante C
Niterói, o Oecial de Administração,
tratado Jade- Lyra Caldas, a que se nível 18, Adheraar Praga Moreira.,
Processo n9 31.485-64.
641681 - 22.9..64 - Men et= da
64/657 - 16.9.64 - Dispensar do refere a Ordem P 84/338, de 15.6.64,
cargo, em comissão. de Assistente Téc- e atribuir aq Comandante ccntratido função gratificada de Fiscal SuperMurilo
Frederico
da.
Costa
Pradó
a
visor da Agência de Niterói, o Fiscal,
nico do Diretor Lu iz Gonzaga Murai,
o Agregado 2-0, Jose de Areies) Pe- inewnbenc a de supervisionar os /ga- uivei 12, Sebastilio Bernardes, e itie
nas
devôo,
bem
como
os
Aerviços
de
vesti-lo na função ;ratificada de Chereira, continuando, todavia, no Gamanutenção das 'aeronaves adquridas fe do Serviço de Fisralização, junto ã
binete do referido Diretor.
pela Com/ tio Agencia de Niterói, com os vencimen.
64/658 - 16.9.64 - Dispensar do para esta Autarquia
de Assistência à Caiei ul- tos correspondentes ao símbolo 5-1e,
cargo, em comissão, de Assistente Téc- Executiva
tura (conforme decisão tomada m. constante do Anexo V do Regi-monto
nico do Departamento Económico, o sua
81° reunião realizada em 23.5.63). do IBC.
Engenheiro Agrônomo, uivei 17, Thia- Vidas
as operações de vôo bem co no
641882 - 22.9.64 - Remover da
go Ferreira' da Cunha, e investe-10, no contes relating às despesas de - Agência
do Rio para a de Niterói. o
Nego em comissão, de Assistente Téc.. nutenção das aeronaves e ainda, 1as Oficia/ de Adm nistração, nível 14,
nico do Diretor Luiz Gonzaga Murat, prestações de contas de viagens los Fernando de Matos Gonçalves, e Me
com os' vencimentos correspondentes pilotos, deverão ser conferidas pelo vesti-lo na função gratificada de
ao simbo io previsto no AreXo 11 do Comandante Murilo Fredeaco Ida Chefe da Seção de Contrede de VimDecreto n9 51.373, CO Ia de dezem- Costa Prado e submetidas à aproya- das e Embarques, da Agência de NiOto superior por intermédio do Gabi- terói, com os vencimentos corresponbro de 1981.
84/659 - 16.9.64 - Remover 'da nete da Presidência, cujo atalaie será dentes
8-F, constante do
Agência de Santos para esta Admi- o responsável por é:ses serviços c- Anexo Vaodosímbolo
Regimento do IBC.
nistração Central, sem ônus para o rente esta Presidentes).
nau, o Escriturário, nível 8, Helio- 64'671 - 21.9.64 - Dispensar a 64 683 - 22.9.64 - Dispensar do
mar António Ribeiro de Figueiredo, e pedido, do cargo, em COMI&Sto. de cargo, cai comissão, de Assistente
investi-lo na função gratificada de Chefe-Geral do Departamento da 4e- Téen co do Chefe-Geral do DepartaChefe do Serviço de Programação da 1245es Públicas, o Redátor, uivei 16, mento de Relações Públicas, o Eco;Comissão de Planejamento Adminis- Walter Sylvio Fontoura e designar, nomista. nível 17, contratado, José
trativo, com a retribuição correspona vaga decorrente, o Sr, Fine Joaquim Sampaio, e investi-10 no
lente ao símbolo previsto no Anexo para
elltcher,
com os venc mentos, em (o- cargo, em comissão, de Asse tente
3 do Regimento do n3c.
missão, correspondentes ao sím bplp Técnice. do Departamento Econômico,
os vencimentoa correspondentes
64;660 - 16.9.64 - Cancelar a de- constante do Anexo IV do R eeinl li - cem
ao símbolo constante do Anexo lv do
•
signação do Oficial de Administra. te do IBC,
641672 - 21.9.64 - Diepeirar Ç os Regimento do IBC. Processo número
çáo, nível 12, Adelber Ta Pereira de
Souza, lotada no Departamento le serviços do IBC, a pedido, o Senhor 37.516-84.
64684 - 23.9.64 - Designar tara
Assistência à Cafeicultura, para ser- Jorge Alfredo vinehou, funeionielo
vir junto ao Grupo de Trebalho a que requisitado do Banc:, Brusil S.A. sulxlitu r, a utorrultloaMente, o Secretário-Geral em seus Impedimentos
se refere a Portaria SG. 64,1, de 6 Processo n.9 34.532-04.
64673 - 22.9.64 - Dispensar da eventuais e feitas, até 30 (rinta)
de janeiro de 1964.
de Secretár a do dee, o chefe-Geral do Departamento
64/661 '- 17.e.64 - Depeilsar do função gratificada
de Assistência à Ca fei- de Administração, Gilson Gomes da
cargo, em comissão, de Agente da Departamento
a Estenodettlógrafa, terei Rosa.
Agência de Niterói, o .Fiscal nível 16, cultura,
11, Arminebe Oliveira de Mendo. ça
641685 23.9.84 - Remover da
Mauro Penteado da Rocha, que deve- Ma.rtin.s,
e designar para a vaga e- 'Agência do Rio para esta Adminisrá retornar à Agência do Rio
corrente,
a
Datilógrafa.,
uivei
9,
N
na
64/682 - 17.9.84 --- Dispensar o Rosa de Moraes e Castro com a e- tração Central, o Classificador-ProClassificador - Provador de Café, ui- tribuiçáo
correspondente ao simb lo vador de Café, nivel 17. Luciano de
vei 18, Walter Ferreira Ribeiro, da previsto no Anexo V do Regimento do Araújo, lotando-o na Divisão de Estoques e Padronização.
função gratificada de Chefe do Ser- D3C.
•
viço de Clasificação da Agência de 6072 - 22.9.64 - Remover, da
64686 - 23.9.64 - Determinar
Niterói, e investi-lo' no cargo, em ao- Agência de' São Paulo) para esta d- Qu e a Comissão criada pela O. P.
Missão, dle Agente da Agenda de Ni- ininistnaçáo Central, Os funcioná, as 64;339, de 16.6.84, e alterada pela
terói, com os vencimentos correspon- José Martins Botelho. Fiscal, uivei 18, O.P. 641655, de 15 do corrente, dê a
dentes 410 símbolo constante do Ane- e Newton Ferreira -Maciel, classifi a- seguinte preridade aos seus trabaxo ri/ do Regimento do IBC.
dor - Proeador, nível 17, lotando
lhos: a) levantamento witmérico da
64/663 - 17.9.64 - Dispensar, a na Divisão de Estoques e Padroni a- lotação existente nas projeções do
pedido e com efeito a partir de 3,1 de seio. Pague-se a ajuda de Custo e- me no interior; b) preparar a taagosto de 1984, o Sr. Adolfo Machado, gulamentar, equiealepte a um ti) ês bela do .pessoal temporário; e) re-,
cies funções de Aimeseor Especial des.. de seus vencimentos; ma is as neces á- gularizar a situação do pessoal admita presidência. Processo n9 37.234 de rias passagens.
tido irregularmente naa administra-.
64/675 - 22.9.64 - Investir na ções
1954.
anteeores.
rgratificada
de
Chefe
do
8
função
64/664 - 17.9.64 - Remover da
64887
- 23.9.84 - Designar o Seviço
de
Clas.sificação
da
Agência
de
Agência de Vitória para a de Niterói.
o Classificador Provedor e nhor Hélio Moura Lima, Chefe-Geral
o Contador, nível 17, Gildo Oliveira Niterói,
uivei 17, Alberto Perche - da da Contadoria Central, para integrar
lecourt, mediante -a ajuda de custo Café,
.com a retribuição corre.spoIn- a Comissão de Armazén,s e .131loa
regulamentar, bem como as necessá. Silva,
dente ao símbolo previsto no Anexo V "CARSI", em substituição ao Senhor
rias passagens, cessando, assim, o pa- do
Jorge Alfredo Vinehon, ora desligaRegimento do IBC.
gamento das diários. -- Processa titi64/676 - 22.9.64- - Remover tia do dos serviços diste Instituto.
nero 36.352-64.
Agênçia Rio para a de. Belo Heti- 64688 - 23.9.64 - Deskner o Se84/665 - 17,9.64 - Remover da. zonte, sem ânus para o 113C, o MeMenne,. de Curitiba para esta Adrne- chn;c0 de Máquinas, nivel s-A. D:r- cretário-Geral Ruy Leal Barroso e o
n'sietição Central. sCii ôr.us para o meval José Pires, iereceszo número Assistente Técnico Isco Peixoto Baye,r
para, era substituição aos Sr,
s José
Mc, o Fiscal, nível 12-A, Joege Ce- 28.644-64.
cen Sobrinho. Processo n° 35.936. de . 64/677 - 22.9.54 - Aposene4x Fernandes Campos e Pedro Searbo1964.
• compulsõriamente, o Fiscal, uivei 4, se, respectivamente, integrarem, sob'
64/1368 - 17.9.64
- 'Remover da João Cabral -Rangel, da Agencia ee a presidência do primeiro, o Grupo do
.
Agencia de Curitiba para a Subagên- Santos, mediante os provento.) de .. Trabalho a que se refere o Decreto
no 52.400, de 29.8.63 e. constatedo
cia de Aritontna, sem ónus para o Cr$ 132.433,30 (cento e trinta e d
MC. .o Fiscal. nivel 122..A. Jorge nall quatrocentos e trinta e três' e
pela Ordem P. 63607 de 21 9.63.
Cecyn Sobrinho. Pr.:nesse n. 35.934 teixos . e trinta centavos) de cai' o Des'gnir, outrossim. o Sr. Pedro Aucom o artigo 187, ie mesmo Mitatu
d,1964
gusto easneiros, assessor para assim.
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Londrina na função gratificada de 64/717 - 29.9.64 - Dispensar de
tos legislativos,' poser disteosição Armazéns e Estoques; símbolo 5-P e Subagente da Subagência de.Marin- função gratificada de Chefe da Citação
desta Autarquia. pelo DASP, em 15 Paulo Augusto de Pinho, chefe de

de setembro de 1964, membro do re- Serviço de Classericação, • sitabolo gá, medante a percepção dos venci- de Transporte e Distribuição, do De, mentos atribuídos ao símbolo 4-F, partamento Econômico,. o Economis4-F.
jerido Grune de Trabalho.
uivei 17, Adaucto Pinto Cardoso.
, 641689 - 23.9.64 -- Dispensar da 64 699 - 23.9.64 - Remover da concedendo-lhe a ajuda de custei de ta
e Investi-10 no cargo, em comissão,
função ,gratificada de Chefe da Se . Agência de Londrina para a Agencia um (1) mês, de seus novos vencimen- ' de Assistente Técnico do Departamene
ÇãO de Material da Agência -dó RIO, de Vitória, o Técnico de Teleconitual- tos, e as necessárias passagens. Po- to de Consumo Interno,
ema os ven•• o Zuna onário Murilo Ferreira de cações, nivel 12, Miei .cortegas -o Lo- ceseo no 36.378-64.
64,101 - 24.9.64 - Aplicar ao fun- cimentos Corres pondentes' ao símbolo
Carvalho, cem efeito a partir de 14 pcs, conceder/ao-lhe um mês de -venprevisto no .Anexo IV do Regide setembro de 1964, e remove-10 cimentos, a titulo de ajuda , de custo cionário Sértruio -colombiano do Nas- 5-C,
cimento, Continuo, uivei 7, lotado na mento do MC, com efeito a partir de
para esta ,Administração central,. e DS necessárias passagem.
Proc. na 36.833-64.
64,700 - 23.9.64 - Alterar, •haees.- Agência de Belo Horizonte, a pena de 1.9.64.
sem prejuízo doe beneficies de ordem
64/718 - 29.9.64 - Remover 'de
bem
-do
Serviço
pública,
a
deaniasão,
4.345,
de
28
de
junho
o
P..64 319, de 9 .,de junho de 1964, a do na Lei n
no ar- Agênela do "Rio para esta. Adiarem=
• fim de exercer suas funções junto à de 1564, a Ordem P 641426, de 6 de na confórm dade do disposto
tração Central, o Motorista nível 8,
'Divisão do Material 'e Transportes. julho de 19e4, e considerar o ,funcio- tigo .191, itens IV, IX e X, combina- Altair Gertrudes Dias. Proc. mente
eterreeeee das- nário caber Janota no cargo de Te- do com o art. 193, do Estatuto dos ro 37.182-04.
eeLese ee.
•
ta Administração Central paia a soueeiro-Auxiliar de le • categoria,' Funcionários do IBC. Feitas as ano04/719 - 29.9.64 Por à disposi
tações
devidas
nós
setores
competenm
os
vencimentos
do
uivei
18,
du" Agência do Rio, e parer de 14 de sê- c e
Otto do Gabinete rei Diretor Henrique
tembro de. 1964, o Oficial de Adue.- rente o periodo de, le de junho a 3 tes, cientifique-se o citado funcione. de Paula e Silva Vertado, o Classifi
zeo
desta
decisão,
e
remetam-se
os
•
1964
e
demais
vencador de Café nivel 16, Hasenclevee
• nistração, 'uivei. 14,' Armando Barroso de julho de
de Carvalho, e investi-lo, na mesma tagens regulamentares. correspondene autos do inquérito administrativo à' Branda°.
.
autoridade
competente
para
apuração
adido64/720 - 29.9.84 - Conceder ac
data, ha função gratifioada de Chefe tea. a crescidos da gratificação
da
responsabilidade
criminal,
em
consenhor Hélio Moura Lima, funcione-,
da seção de Material da Agência do nei por tempo' de serviço, bem como
Rio, com á retraem ção correspondeu- do complemento, de que trate o item seqüência do e-statuido no art. 229 do rio do Banco do Brasil S. A., ora
disposição deste Instituto, uma gra• te ao eimbolO previsto no Anexo Vedo 9, de. Resolução w 111; de 27 de Estututo dos Funcionários Públicos
agôsto de 1964 e até que seja axami- Civis da União, mandado adotar pelo tificação dó representação, no vaiaK
Regimento. do nac. -64'.691 - 239..G4 e- Lotar na Jun- nado o assunto, na forma prevista ext. '201 do Estatuto dos Puncioná- de Cr$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeita Administrativa do 111C, o moto_ no item 8 'da mesma Resolução. Em rios do IBC. Processo no 25.590-82. ros) mensais, correspondente ao prresta. nivel 10, men/ceio. esi euel Ges, con.seqüência, a contar de 4 de julho
64:708 -'25.9.64 - Lotar Oficial riosie de 7.8 a 2.9.64, em que esteve
.
selem; • - de 1964, data
em que iniciou a sua de Administraçãe, nivel 14, Fernando prestando serviços ao Gabinete da
'64;692 - 23.9.64 - Remover da aposentadoria, passa a perceber os Ferreira Botelho, no Gabinete do Se- Presidência. .
64721 - 29.9.64 -- Designar o seAgência do Rio para esta Admins- Proventos de Cr$ 177.333,30 (cento e nhor Dretor Dr. Oswaldo Cruz Lisnhor iedgard Carvalho de Mendonça)
tração Central, a ESCritUrária. nível setenta e sete m 1, trezentos e . trinta boa. Processo na 30.798-64.
64,709 25.9.64 - Remover da funcionario do Banco 'do Brasil S. A.,8, Iolenda Delfim) da. Rosa, lotando- e três • cruzeiros e triste - centavos)
à disposição deste Instituto, para
a 'no Deparantento de Assistência e, mensais, relativos a 2 9 1 30 (vinte e Agência de São Paulo para a de Ni- ora
oito trinta avos) de seus vencimen- terói, sem Ónus para o IBC, Q Cias- prestar serviços junto à Contadoria
Cafeicultura,
Remover da tos do nível 18, com direito à grati- .silloedor, uivei 14-A, José Alves Be- Central, Setor 'de Intervenções, conce64693 - 29.9.64
dendo-lhe uma gratificação de repreSede Agrônomo de Vassouras para a ficaçao edic coal de tempo de servi- zerra: Proceeeo nc 37.490-64.
sentação, no -valor de Cr$ 80.000,00
de Itareruna, subordinado à Agência ço, nas mesma condições e-stabeleci.
641710
25.9.64
Exonerar
dos
(oltenta mil cruzeiros) mensais, a
de Nnteról, o Prático Coneervatadnis- das pela lei em apreço.
serviços do mc a pedido, o Fiscal, partir de 7.8 84,
ta, uivei 10, Ivo Carneiro ao Ama- 64701 -- 23.9.64 - Assegurar, com nível 12, Joe° Násser, lotado na Agên64/722 - 29.9.64 -- Remover da
ral, mediante a ajuda' de custo re- efeito a partir de 15 do corrente mâs, cia de São' Paulo, com efeito a partir Agencie
Rio para cata Admnistração,
gulamenear, bem cmab as necessárias ao funcionário- José Gentes Ribeiro de 19 de agesto últimO. Processo ml- Central, o Escriturário .riivel 8, Celso
Filho, lotado na Divesão de material
passegens.
mero
14.709-64.'
•
Joedão Cardoso, lotando-o no Depar. 64 694 - 23;9,64 '-- Dispensar da e Transportes, em virtude de ter • 64711 - 28.9.64 - Determ'nar a tamento de Consumo Interno. Procesfunção gratificada de Chefe do Ser- exercido cargos em comissão por pe- instauração de inquérito administra- so n.e 7.804-64.
viço Reg,onal de Assistência à Ga- r"odo consecutivo superior a 10 (dez). tivo para a apuração dee irregular:64/723 - 29.9.64 -- Tornar sena
fe cultura dg Departamento de As- anos o vencimento equivalente ao dadas, noticiadas pela. Agencia de
sistência à, Cafeicultura - (São valor do símbolo 2-C, correspondente Santos, designando os funcionários: efeito a Ordem P. 64-391, de 1.7.84:.
Proc:
n. 6.515-64.
Paulo), o Agregado símbolo 8-C, ao cargo de maior padrão por ele Procurador Antonio Inage 'de Assis
• 64/724 - 1.10.64 - DisPensar o
exercido.
An.bai Marinho de Azevedo:"
64 702 - 24.9.64 e-- Remover da Oliveira, Enio °Ova:lett' e Décio Dl •Agregado 8-C Antonio Joaquim Lopes
641695 23.9.64 Dispensar da Agência de Londrina para 'a de San- Lesei°, para, sob a presidência do Reina, do cargo, em comissão, de
função gratificada de Chefe do Sere tos, sem ônus para o IBC, por se tal- primeiro'constituírem a respectiva Assistente Técnico do Secretário Geral. O agregado Antonio Joaquim Lo'viço Regicnel de Ae.sistenc,a à Cafei- ter de remoção a ped'do, o Classifi- Comissão de Inquérit0.
:64712 - 29.9.64 -- Atribua', e em pes Reina retornará às- Suas'funções
cultura, do, Departamento de Auls.: cador-Provador, nível 17-A, Wallace
tência à• Cafeicultura' (Santa 'cieteri- Oilveiea de Azevedo. Processo nú- aditamento à Ordem P. 641511, de 31 no Serviço de Comunicações e Arquide julho de 1964, a função gratifica vo do Departamento de Admirdse.
lia), o Engenheiro Agrenomo, nível mero 36.230-64.
.Encarregado da Usina de Ga--dae traçãd.
17, Wilson de" Queiroz Guerreiro, e
64703 --.. 24.9.64 - Remover da ranenues,
os vencimentos do símbolo
84/725 -- 1,10.64 - Assegurar, com
removê-lo para a Agência de São Agência do Rio para a Agência de
Faulo, a fim de exercer, a função' Florianópolis, o classificado? de ca- 16-F, os quais deverã6 ser pagos ao efeito a partir de 23.9.64, h. funclozule
gratificada de Chefe do Serviço Refé, rirei 14. Herval Guinbarães Reif funcionário Antonio Viestel, com dei- ria Arraiada Oliveira de Mendonça
gional de Assistência à Cafeicultura de Paula, concedendo-lhe a ajuda de to a partir da data em que assuni'u Martins, lotada no Departamento de
(São Paulo), com -a retribuição cor- custo de 3 (três) meses de seus ven- tais atribuições, por fôrça da investi- Assistência á Cafeicultura (DAC), eme
respondente ao símbolo r-F, previsto cimentos e as necessárees passagens. dura constante do referido ato. Pro- virtude de ter exercido função gratificada por periodo consecutivo supecesso fle 31.188.84.
no Anexo V do ' Regimento do IBC. Processo ri* 37.508-64:
64,713 - 29.9.64 - Designar os rior a 10 anos, o vencimento equiva,
Pague-se a ajuda de custo regula64,704 - 24.9.84 - Dispensar da funcionários
lente ao valor do símbolo 2-5', corJoão Paria Bilhim,
menear, equivalente a um (1) mês de função gratificada de Encarregado da
à funçãb de maior pedra('
seus neves vencimentos, mais as ne- Usina de Bom Jardim - RJ, o Pre- cal, uivei 12, Icar Rodrigues Vargas, respondente
nível 14. Jedw Silveira Janote por ela exercida .
ceseárias passagens.
parador, de Café, nível 9. Dineu Bar- Plug
84/728 - 1.10.64 e- Aplicar ao As64696 - 23.9.64 - Dienensar da raso de Mendonça,, e designa para a ta Escriturário, nível 8, lotados na sistente de Admor tetração, nível vá,
função *gratficada de Agrônomo Re- vaga decorrente, o Preparador de 03- Agência Rece para prestar serviços Harold Moreira salgado,
aos INSCals,
sidente junto à Sede de Agrônomo fé de Terreiro, nível 11, Antonio Pe- junto à Agência de -Fortaleza, me- nível 12, Douglas • de Sá Tavares,
Ae Jacarezinho, siraBolo 3J, o Enge- reira Cardoso, com a retribuição cor- diante as vantagens regulamentares. E3tello Belchior Braga, Francisco das
nheiro Agrônomo, raleei 17, Ivo Ba- respondente ao símbolo prev'sto no Processo nc 36.646-64.
Chagas Rebelo de Aguiar, Edson Al/esteia Sobrinho, e investi 10 na fun- Anexo V do Regimento do IBC. Pro64/714 - 29.9.64 - Dispensar da. aes da Costa e Silva, Manoel Firra'no
ção .gratificada de Agrônomo Resi- cesso no 26.786-64.
função gratificada de Chefe da Se- de Araujo Neto,. Secundiano Guimadente de Maringá, simboio Pa64:705 - 24.9.64 - Remover da ção de Preparo do Produto, do Depar- rães Júnior, Geraldo Bezerra Cariogue-se e ajuda de 'custo regulamen- Usina de Bom Jardim para a de Tia-- tamento de Assistência à Cafeicultura, ca e ao. Dactilógrafo nível 7, José
tar, equivalente a I (um) mée de peruna (RJ), o Preparador de Café, o Ehgenheiro Agrônomo nível 18, Os- Alberto Costa Ferreira Belchior Braseus novos vencimentos; e mais as -ne- nível 9, Irineu Barroso de Mendonça, car Barroso Soares, e designa para ga, lotados na Agencia de Fortaleza
cessárias passagens.
e investi-10 na função gratificada de a vaga decorrente, o Escriturário ui- a penalidade de "suspensão' preven64'697 -a 23.9.64 -- Remover do Encarrega d,o da Usina de Itaperuria, vel 8, Geraldo Martins Torres, com a tiva pelo prazo de 90 dias, nos termos
Serviço Regemal de Assistência à com a retribuição correspondente ao retribuição correanondente ao símbolo do art. 199, do Estatuto dos FuncioCafeicultura, Londrina, para a Sede símbolo 17-F, cessando, todavia, 0 pa- 3-F, previsto no Anexo V do Regi- nários do MC. Procs. na. 36.982-64;
de Agrenorno de Jacarezinho, o Eia. g amento das (liarias regulamentares. mento do nac.
33.264-84; 33.274-64; 33.345-64 e
84/715 --20.9.64 - Remover desta 35.984-64.
genheiro Agrônomo, uivei lie Hely Pague-se a ajuda de custo regulaAdministraçãô Central para a Agên64/727 - 1.10.64 - Remover, da
Lopes Casal!, concedendo-lhe a . aju. mentar equevalente a um (1) mes
da de custo de um (1) mês de seus seus novos vencimentos, e as neces- cia de São Paulo, o Oficial de Ad- Agência do Rio para esta Adminisvencimentos . , e as necessárias passa- sárias passagens e transporte de ba- ministração nível 14, .Paulo Rubens tração Central, o Fiscal, nível 12.
Couto Grangeiro, concedendo-lhe um Adalberto Duval Barreto, lotando-o
gens.
gagem. Processo W 28.788-64.
mês de vencimentos, a titulo de altaDepartamento .de Consumo Ir:iter• 64'.698 - 23.9.64 - Dispensar das
641706 - 24.9.64 - a) dispensar, da de custo, e as necessárias pai- no
am com efeito a partir de 14.9.84.
funções gratificadas a seguir meneio_ da função gratificada de Subagente sagens.
Proc. nS 37.835-64.
eadas. os. fuOcionários da Agencia de da Subagência de Maringá, o Classi84/718 - 29.9:64 - Prorrogar por
64/728 - 1.20.64 - Remover, • da
Curitiba, abaixo citados; Antonio ficador Provador de Café, uivei 17, 30 :dias, o prazo
para
a
conclusão
dos
runetti, Chefe de Serviço de pisca- Antonio Carlos de Mello* b) investir trabalhos da Comissão de Inquérito Agência -de Santos para 5 de Paranaguá, o classificador de Café uivei
1zacão, .eirnbold 5-F. Geraldo Cardo- o Oficial de Administração, nível 12, designada pela Ordem
P. 64/482, de 14, Luiz Sanei:HW, mediante a ajuío de Almeida, Chefe de Serviço de José Aparecido
Abrace
da
Filial
de
28.7.64.
Proc.
na
38,28444.
.
da de custo regulamentar, eerrerePene
. .
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Administração, o Mealico, nivel 18. dr.
64/743 - 8.10.64 Deter
ate a 3 (três) meses de seus venci- mento equivalente ao valor do sím- arquivamento
do inquérito
Olynto de Castro ø dosigner para a
ao cargo de
entoe, mais as necessárias passa- bolo 40, correspondenteexercido.
vaga decorrente, o atedie°, nível 18,
trativa considerando, no entre
na, e designá-lo para substituir o maior padrão por ele
dr. João Mafalda de Carvalho, com
3$ faltas praticadas pelo indi
lera do Serviço de Classificação da 64/736 - 5.10.84 - Aplicar ao Ofi- que
Aparecido Sares o fo am a retribuição correspondente ao símsência de Paranaguá, Pedro Lu- cial de AdministraçãO, nível 12, Má- Lourivel
dispensa pela Agenci de bolo 3-F, previsto no Anexo V do Reessi Filho, durante o seu impedi- rio Alipio do Nascimento e ao Escri- antes da sualato
ocorrido era 1.962, gimento do IBC. •
ento, por motivo de licença para turário, uivei 10, Antonio Rela de Londrina,
N9 64-159 - 15.10.64 - 'Remover.
consequentemente, há mais dedois
atamento de reatide, com as venta Freitas, lotados na Agencia de Para- mios,
da Agente do Rio para a Administraocorrendo,
peia,
na
hipóte.se,
a
naguá
a
penalidade
de
"supenaão"
-ns previstas nos arta. 61 e 68 cio
ção Central, a Escriturária, nível 8,
pelo prazo de 90 (noventa; prescrição prevista no artigo 197, 'in- Maria
isso Estatuto. Proa. ne 38.48444. .preventiva,
Sylvia Mayrink cie Carvalho,
ciso I, do Estatuto dos Funcioná, os
Esdias,
neie
termos
do
art.
199,
do
64/729 - 1.10.64 - Aposentar, com tatuto dos Funcionários do IDO. - do 1130. Processo n.° 23.218-64.
lotando-a no Departamento de Adula
esc no art. 164, item /I, do Estatu- Processo ne 38.058-84.
64/749 - 12.10.84 - Investir na nistraçaie.
dos Fuocionários do £130, o Ofi- 64/737 - 5.10.64 - Determinar a função gratificada de Chefe do erNo 64-760 -- 16.10.64 - Constituir
al de Administração nivel 18, Erde inquérito administra- viço do Patrimônio do Departaxa to junto ao DACe o Grupo d.e Trabalho
esto Destoa Santos, lotado na Con- Instauração
vel
de
Administração
*
Fogenheiro,
responsabilidade
a
para apurar
de Cooperativismo que se incumbirá
Mala Central, mediante os proven- tivo
dos funcionários Mario Aliplo do Nas- 18, José Rosa Filho, com a retribui- da orientação e Análise dia pedidos
is de Cr$ 193.200,00 (cento e no- emento, Oficial de Administração, ai- ção correspondente ao símbolo
financiamento formulados pelas
lata e três mil e duzentos cruzei- rei 12 e Antonio Reis de Freitas, previsto no Anexo V do Regimento de de
Cooperativas de Cafeleultores legalo) já computados os 20% (vinte per Escrituraria nível 10, lotados na
Aposenta o mente registradas no IBC O referido
64/750 - 12.10.64
entoe previstos no art. 169, item II Agência de Faranaguã e outros cujos
de Trabalho será constituído'
mesmo Estatuto, acrescido da nomes surjam no decorrer da. ins- Agregado, 3-0, Sebaetláo Correia de Grupo.
pelos membros • a seguir mencionados
ratificação adicional de tempo de trução do processo que será promo- Freitas, lotado na Agência de Pa
sob
a
presidência
do primeiro; Chefe
zrviço de 25%. Para efeito da -ve- vido pela Comissão composta dos fun- naguá, mediante a percepção de a us Geral do Departamento
de Assistênnte aposentadoria, foram contados, cionários Ardei° Silveira Arruda, que vencimentos integrais, acrescidos ida cia à Cafeicultura - Engenheiro
gratificação
adicional
de
25%
(vieste
funcionará
como
Presidente,
Hélio
de
dobro, nos termos do art. 113,
- José Aicindo Rittes eis periodos de licença especial não Mello Leite e Francisco Corrêa Go- e cinco por cento) sôbre es Inc.SMON Aereenomo
Assessor Especial da Presidência mes, todos lotados na Agênca de Pe- na forma regulamentar.
)eados. Proc. n.9 34.974-64.
Mechei Woller - EconoPara efeito da oreíenVa aposenta o Engenheiro
64/730 - 1.10.44 - Com efeito a ranaguá. Proc. te" 38.058-64.
mista Contratado - Carlos Alberto
64/733 - 5.10.64 -- Cancelar, com ria, foram contada!, e indôbro,
artir de 1.9.64, atribuir aos AssesAndrade Pinto - Procurador - Andos Especiais da Presidência, abaixo efeito o partir de Lo de setembro de termos do arte 113, do disposlavo ee- tônio 'nage de Assis Oliveira. A meitadoe as Gratificações de Represou- 1964, a Ordem P 64 ,341, de 17.6.64, rolamentex acima citado, dois per o- dida que se tornar necessárlo, o Grupo
ieão de Gabinete nos valores a se- retornando às suas funções junto ao dos de licor:toa especial não gozados. de Trabalho requisitará os funcioná-.
lar mencionados; Alexanore Fonte- Departamento de Relações Públicas, o Processo n9 33.292-84.
rios &disp ensáveis ao seu pleno fluea Beltrao, 'Liado Luiz de Almeida, Redator, uivei 16, Alvaro Rocha Fi- 64/751 - 13.10.64 - Dspensar.
cionamento. Processo n9 28.864-64.
cargo
em
comissão,
de
Assistente
TetIechel Woller; Sigurd Wolfgan lho.
64/739 - 5.10.64 - Dis p ensar o En- nico do Presidente, o Oficial de AlNO 64-161'- 16.10.64 - Remover o
chindler, Cr$ 300.000,00; Therezirraa genheiro
Agrônomo, nível 17, Jcsé ministração, uivei 16, Harvey aeles Engenheiro Agrônomo, uivei 18 (AgróJoeger, Cr$ 140.000,00; Ae,u1nolcio Adolpho Albuquerque
Maranhão,
da
maral, Cr$ 200.000,00; Pedro Andra- funçao gratificada de Agrônomo Re- Vilela, e designar, para a vaga de- nomo Reeldenteesímbolo 3-F), Eduardo Glanasi, da, Sede de Amdammo de
corrente, 'a funcionária Ewnice
e Gomes, Cr$. 100.000,00.
em Machado, símbolo
xelra Nogueira, com os vencimen s Mantem para a cie Machado, ambas
64/731 1 2.10.84 - Tornar sem sidente
Junto
à,
Agência
de
Belo
Horizonte,
e
em
comissão,
correspondentes
ao
si.
no Estado de ninas Gema, sem Ónus
feito a Ordem P., 64688, de 23.9.64.
para o Armazém de .Cru- bole 4-C, previsto no Anexo II
para o IBC, por se tratar de remoção
sferente à alteração do nranero de remove-10
zeiro, a pedido e -sem enue para o Decreto no " 51.373, de 13 de deze
a pedido.
lembres Integrantes do Grupo de TBC, a fim de ali prestar serviços sob bro de 1961.
-rabeara cie que trata o Decreto ali- as "ordens da Divisão de E.stoeues e 64/752 - 13.10 £4 - D epcies.ar
e79 64-762 - 16,10.64 -Consideran52.400, cle 29.8.63.
zero 52.400,
Padronização. Processe 11..° 33.334-6,1. função gratificada de Chefe da Seção do que as Investigações com base no
64/732 - 2.10.64 - Designar ' o 04/740 - 5.10.64 - Fazer cessar, de Fiscalização no IB..; em Fere do Ato Institucional resultaram em
ecretário-Geral Ruy Leal Barroso, o a partir de 21.9.64, os efeitos da Or- Iguaçe, O Fiscal, uivei 12, Alirio -X5- grande parte tumultuadas e prol-ardiesistente Técnico cia Secretaria Ge- dem P 64/179, de le.3.611 Processo mene3 e remove-lo para a Agencia de cedas devido às interrupções de seus
Niterói, 'niediante a ajuda de ctis'o trabalhos, sem que para tanto tivesse
ai Isao Peixoto Bayer, o Chefe Ge- ne 30.873-64.
este Instituto contribuído quer direta
ai do Departamento de Administra- 64/741 - 8.10.64 - Exonerar dos regulamentar, correspondente a u
•
50 Gilson domes da Rosa, a Chefe Serviços do IBC, a pedido, o Fiscal, (1) Mês de seus vencimentos, mais a ou Indiretamente;
Considerando, no entanto, a moapassagens.
a Divisão do Pessoal Mercedes Mu- ideal 12, Antonio Pinheiro Artiaga, necessárias
cidade dc prosseguir a Administração
64/753 - 13.10.34 -- Remover,
da Fernandes e o Procurador Carlos da Agência de GotAnia, com efeito.a Administração
Central para a Agese-. em seus propósitos de apurar devidae Alencar Arretes, para integrarem partir de 21.9.62.. Processo reunero cia de Fortaleza,
o Fiscal nivel
mente tedas as areguleridades eraGrupo de Trabalho a que se re- 33.279-62.
Duval Barreto e inste:AI-1e tentes /203 vários setóres administrati64/743 - 8.10.64 - a) dispensar da Adalberto
ere o Decreto ns 53.4D0, de 29.8.53,
funçãO gratieleala de Agente OL, vos através dos processos regultires de
onda o primeiro na qualidade de função gratificada de Chefe da Seção. na
o Agência de Fortaleza, mediante a re- Inquérito para a exata definição das
-residente. Designar o Sr. Pedro Au- de Industrialização, símbolo 5-F.
tribuição correspendens ao s'mbn lc respectivas responsabilidades, Desiss- '
usto Cysneiros, Assessor para Assua- Fiscal, uivei 14, João Castelo, da Agên- 3-F, prevsto no anexooV
do Regi nar o Procurador de 29 categorias
OS Legislativos, do DAS?, ora co- cia do Rio; e b) investido na função mento do 1130.
Dr. Luiz Lebre Pereira das Neves,
de Chefe de Seção de Esiterando com flato • Inseituto, para, gratificada
.e Armazéns. sirnbolo 5-F, da 2. Pagar-lhe a ajuda de custo re- para, sem prejuízo de suas funções
a qualidade de Assessor do - Seere- toques
gulamentar, equivalente a três i3 atuais de Procurador Geral, dirigir os
rio-ureral e Presidente eo (Ir po de referida filial; c) investir o Fiscal, meses de seus novos vencimentos,. trabalhos
de investigas*, nos diversos
14, José Viliar de Lemos, na fen- mais as necessárias passagens.
'rabanete funcionar tomo Coordena- nível
assuntos passíveis de sindicencia e esgratificada de chefe de Seção de
or dos trabalhos do referido Grupo. eão
64/754
13.10.64
-•
a)
Dispensar
clarecimento, cumprindo-lhe recomene Moagens símbolo 5-F,
esolveu, também; revogar as Ordens Torrefações
função gratificada de Agente da dar as "providencias cabíveis. Inclusive
da mesma Agência. Processo número da
63/607,, cie 24.9.63 e 63/781, de 33
Agência
de
Recife,
o
Fiscal,
nível
14,
instcuraefo dos competentes Inqué. e36-e4.
.
•
6.11.63.
Bueno e
64/743 - 8.10.64 Remover da Ariolando
edmInletrativos e o mais que
b) Dispensar da função gratiflead ritos
04/733 - 2.10.04 - Atribuir ao Se- Agência
de Londrina para a de Curijulgar
conveniente e recomendável a
hor Pedro Augusto Cysneiros, fun- tiba, sem ônus para o 1E0, por se de Chefe da Seção de Estoques e Ar brtn desses
propósitos da Administraionàrlo do Departamento Admints- tratar de remoção e pedido, o .Escri- mazéns da Agência de Santos, o Fia çeo, designando,
ainda, a cetemodatisativo do Serviço Público, ora a dis- turário, uivei 8A, Ademar Simion,ato. 'cal, nível 14, Ceaudino Passas flane
lógrafa Celine, Martins; Pinheiro Ne64/755 - 13.10.64 - Remover, d ves
osição cio IDO, a gratificação de Processos na. 29.323-34 e 39.253-64.
para' exerceras funções de SanteAgência de Santos pa,, a a Agência.
epresentaçáo de Gabinete, no valor
de seus trabalhos. Determinar,
e Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), 64/744 - 8.10.64 - Tornar seni Recife, o Fiscal, nivel 14, Claudin tária
efeito a remoção do riscai, uivei 12. PiLs„saS Blanco, e investi-10 na funçã finalmente ao Sr. Secretário Geral o
.
leme.% a partir de 15.9.01.
04/734 - 2.10.64 Denar o En- Nelson Paes. da Agência de Londrina gratificada de Agente da Agência d Senhores Chefes le Departamento
_onhelro Agrônomo, nivel 13, Anuindo para a de Santos, objeto da Ordem Recife, mediante a retribuição cerre que prestem ao Dr. Luiz Lebre Peirchimedes Pedro Gonçalves Hairrea ie 64/348, de 19.6.01. Processo ne- respondente ao simbolo 1-F. prev st re'ra das Neves" todo o auxilio e /a.
34,07143.
do Regenente do 1110. cilidadee colai como atendam às
jhefe do Serviço 'Reeional de Assit- mero
04/745 - 8.10.84 e:Designar o Sr. no Anexo V
suas regre-sie 6- es em reeime ebsolutaend.a à Cafeicultura, em Londrina, Fernando
2.
Pae,ar-lhe
a &lufa de cuetc re mente prioritário.
Zerlottini
Mattos
para
exerstado do Paraná, para. sem prejulz,o cer o torgo, etn camisa*, de Assisten- gulamentar, equivalente
a três (.3)
10 suas funções e como repreeentarite
149 64-763 - 16.10.64 - Investir no
Técnico do Deputai/tento de Re- meses de seus novoS venc mentos
leste Instituto, integrar a Junta E3- te
mais
as
necessárias
pesseofens.
cargo, em comissão, de Chefe ela Dilações Públicas, com es vencimentos
ndual de Fiscalização ineatuída
01/756
15.10,64
Remover
'd.
visão
de Economia Rural, do Deparcorrespondentes
no'
símbolo
5-0.
pre,uele Eetado para perquirir a aplica- visto mo Anexo IV do Reaimento do Agência Rio para o dr H l -..inopo.is tamento Económico, o Economista, aido dos termas e dc3 recursos dos
aprovado pelo Decreto numero sem Ônus, por se Vaiar de remoçã rei 17, Carias Alberto de Andrade Pinecerdo3 atinentes a assentos iniacio- IDO,
3,15 de 20.12.61. Processo número a pedido a Escriturária nível 8-A to, CQ111 os vencimentos correspondenledos cone a cafe'cultura paroneense. 29.104-84.
Aparecida Fazolino Reli de Paula. tes ao si:rebolo' 4-C, previsto no Anexo
eo impedimento e quando fôr E4e743 - 8.10. G4 - D:spemar. a pe- Processos na. 37.308 ,64 .e 40.381-64. IV do Decreto n9 335, de 20 de derem64/757 - 15.10.84 - Investir na bro de 1931.
--xecutor de AcOrdos com o IBC, será dido, da função de Assesop da PreeLeuele titular substituído pelo tiro:en- sidencia (Assuntos Jurídicos), o pro- função gratificada de Chefe da See
rdbeiTO
çeo
de Fiscalização do Pôsto de Pise N9 64-764 o- 16.10334 - Dispensar
curador
de
ler
cateeoria,
José
e Hélio R.Ufino, Engenheiro Agránede Castro Filho. Processo r.úneere celização do IBC em Foz do Iguadl o Economista, Nível se, Jean LeSo
no sediado em Londrina., •
o fiscal, nível 12, Luiz Loyale Macedo Sattamini Watt°, do torgo em comis- 5-10.64 - Ae ". trar, com 33.852-e4.
N. 64-747 - 1.10.64 - Rescindir, com a retribuição correspondente a são de Chefe da Divisão de Acôrdos
_. feito a partir de 13.9.61, ao funclodo Departamento Econômico e Deriga partir de 8.4.64. o contrato do símbolo 10-F, previs se) no Anexo V d nar
uário Mauro Penteado da Rocha,
para a vaus decorrente, o Ticonoiodo na Agencia do Rio, em virtude Economista. Armando Fabiano Ca- Regimento do IBC.
64/753- 15.10.64 - Dispensar d mista, nível 17, Meneei Maurice) Carere ter exercido função gratificada e sado de Alencar, oseeto da Ordem P função
gratificada de Chefe da Se dem Palmeira com os vencimentos,
nrgo em comissão por período con- n.9 03/871. de 31.12.63 - Processo me• ção Médica, do Departamento d em comissão, correspondentes ao sim,secutivo superior a 10 anos, o venci- mero 15.597-64.
.1
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64-789 - 26.10.64 - Aposentar,
Decreto n9 305, de 20 de dezembro 'Raquel Whithaker Lopes, lotando-a compulsóriamente, por haver atingicie 1961.no Departamento de Consumo Inter- do o limite de idade, o Oficial de Adr no no..
ministração, nível 12, Benedicto BarN 9 64-765 - 16.10.64 - Investi
cargo, ere coratesão, dé Chefe do De- N 9 64-778 - 26,10:64 - Cancelar as reto Fernandes, da Administração
partamento Econômico, o Economista_ Ordena P 63-731, de 31.10.63 P 64-376, Central, mediante os proventos de
nível 17, João Leão Sattamini Netto, de 26.6.64. Processo 119 37.920-64.
Cr$ 86.533,30, de acôrdo com o artigo
com os vencimentos correspondentes N9 64-779 - 26.10.64 - Desigdar os 167, do mesmo Estatuto, acrescido da
ao senbolo 2-C, previsto no Anexo IV funcionários Almir Feljó, Ralo Pinho gratificação adicional por tempo de
do Decreto "n9 385, de 20 de dezembro e José Joaquim, todos da Agência de serviço de 15%, no valor de Cr$
Curitiba, para, sob a presidência do 7.623,00, perfazendo o total de 04 ...
de 1961.
N9 64-766 - 19.10.64 - Remover, primeiro, consutuirem a comissão de 94.156,30 (noventa e quatro mil, cenda Agência de São Paulo para a Ad- inquérito administrativo incumbida de to e cinqüenta e seis cruzeiros e trinministraçáo Central, o Oficial_de Ad- apurar irregularidades que se teriam ta centavos) mensais. Para efeito da
rninistração, nivel 14, Prsuacisco Fer- verificado no Armazém da Cia. de presente aposentadoria, foram contamandes Mendes e Investi-lo na função Armazéns Gerais São Jerônimo Ltda., dos, em dôbro, nos terausis do art. 113,
gratificada de Chefe do Serviço de em Curitiba - PR, e nas quais esta- três meses de licença especial não goRevenda de Material Agrícola, do De- riam envolvidos funcionáreis da nossa zados.
partamento de Assistência à Cafeicul- Agência negueis Capital. Processo 64-790 - 27.10.64 - Fazer cessar
os efeitos da Ordem P. 84-458, de
tura, com a retribuição corresponden- n9 37.920-64.
te ao símbolo 2-F, previsto no Anexo N 9 64-780 - 26.10.64 -- Designar os 29.1.64, pela qual foi pasto à dispoV do Regimento do IBC. Pagar-lhe a funcionários Almir Falia Itaio Pinho sição do Gabinete da Presidência, o
ajuda de custo regulamentar equivas e José Joaquim. todos da Agência de Tssoureiro Auxiliar, Miguel Ferreira
lente a um (1) mês de seus novos Curitiba, para, sob a presidência- do Brandão, devendo reassumir as suas
vencimentos, mais as necessárias .pae. primeiro, constStulrem a eomissão de funções junto à Agência de -Niterói.
segais.
. inquérito administrativo incumbida de . 64-791 - 29.10.64 - a) Remover
N9 64-767 - 20.10.64 - Dispensar apurar irregularidades que se teriam da Agência de Santos para a Agênda função gratificada de Chefe da verificado no Armazém do Cájuru em cia de São Francisco do Sul o Fiscal,
Seção de AdMinistração da Agencia Curitiba - PR, e nas quais estaria nível 16, Gumercindo Pereira e Silva,
do Angra dos Reis, o Oficial de Ad- implicado o servidor daquela Agência, dispensando-o da função gratificada
ministração, Nível 14, Adhemar Barra. Romeu Luis -Gonçalves,. Guarda, NI- de Fiscal-Supervisor, einibolo 6-F; b)
sustar, em conseqüência, o pagamenNO 64-768 - 20.10.64 - Remover vel 8. Processo n9 37.920-64.
da Administração Centrai . para a N 9 64.781 - 28.10.64 - Substituir, to das diárias que lhe vinha sendo
.Agência de Angra dos Reis, o Oficial por conveniência do serviço, o fundo- efetuado; c) investi-lo tV, função grada Administração, nivel 12, Carlos Al- nário Helio Vieira Dias, como mem- tificada de Fiscal-Supervisor da Agênberto Rubim Paes Brasil, e investi-lo bro das Comissões de Inquéritos Ad- cia de São Francisco do Sul, Mediana percepção dos vencimentos atrina
função
gratificada de Chefe
da ministrativos,
constituir pe- te
buídos ao simbolo 13-F; d) concederficção
de Administração
. da Agência
Ias Ordensmandadas
P 84-402, $4-543,
64.548,
de Angra dos Reis, COM a retribuição 64-547 e 64-602. peto Oficial de Atinei- lhe a ajuda de custo de um mês de
correspondente ao símbolo
6-F, pie- nistração, nível 14, Basileu Garcia seus novos vencimentos e mais as necessárias passagens, na forma regulavisto
no
Anexo
V
do
Reglinento
doProcesso
Terra, dan9Administração
IBC. Pagar-lhe a ajuda de custo re40.231-e4 . Central. -- mentar..- Processo n9 18.786-64.
gularnentar, equivalente a um ...(1)
NO
64-782do- 26.10.64 - Exonerai 64-792 - 29.10.64- Confirma o
mês de seus novos vencimentos, mais dos
serviços
IBC, a pedido, o Se- funcionário do Banco do Brasil, à disu neceraárlas passagens.
José Macier de Araajo Penne, posição deste ° Instituto, José Inácio
N9 84-769 -- 20.10.64 -*-- Tornar semnhor
Central,
a partirmlde de Aragão, no cargo, em comissão, de
efeito á Ordem P. 64-728, de 1.10 64. 2dadeAdministração
setembro último.
Processo
Assistente Técnico da Contadoria
NO 64-770 - 20.10.64 - Cancelar o mero 38.067-64.
a que a refere a Ordem P.
ato de remoção do Armazenista, nivel N9 84-783 - 26.10.64 - Remover,' Central,
de 11.11.63, e manter a de8. Pedro Bispo dos Santos, da Agência da Usina de Madalena (RJ) para a de 63-75a,
signação constante da Ordem P. 63de São
Paulo
a dadeBahia,
Birigui (SP),
o Guarda,
uivei a8,ajuda
lenir 498, de 23.8.63, atribuindo-lhe a gra-da.
Ordem
P. para
63.466,
2.8 63.objeto
Pro• Rodrigues
da Silva,
mediante
tificação de Representação de Cr$
cesso n9 18.02944.
custo(1)
regulamentar,
correspondente 150.000.0t (cento e cinqüência mil
a um
mês de uns
N9 64-771 - 20.10.64 - Prorrogar de
cruzeiros) mensais, com efeito a parpassagens e tir
por 30 (trinta) dias, o prazo de con- bem como as necessárias vencimentos.
de 1.9.84. Processos xis. 34.533-84
clusão dos trabalhos da .Comissão de indenização das despesas de bagagens, e 37.434-61.
Inquérito
instituída
pela Ordem
nú- até
25%sedo
valer da ajuda de, custo,
64-793 - 29.10.64 - Assegurar,
mero P, 64-286,
de 20.5.64.
Processo
a que
refer
e o artigo 129 do nosso com efeito a partir , de 16 de outubro
E9 40.703-64.
Estatuto,ndevidemente comprovadas. do corrente ano, ao funtionário OlynN9 64.772 - 20.10.64 - Remover Processo
9 40.023-64.
to de Castro, lotado na Seção Médica,
da Agência do Rio para a Admiras- N 9 84-784
- 26.10.64 - Aposentar em virtude de ter exercido cargos cotração Central, o Fiscal, nível 12. Ney o Agre gado 6-C,
Mário
Villa,
lotado
missionados
e função gratificada por
Erickssen Pereira, lotando-o na Divi- na Agência de Paranagué, mediante período consecutivo
superior a' 10
são de Estoques e Padronização. Pro- a percepção de seus vencimentos Mie- (dez) anos, o vencimento
equivalente
cesso ir 40.961-64.
grais, acrescidos da gratificação adi- ao valor do símbolo 5-C, correspon.
64-773 -- 20.10.64 - Autorizar cional de 25% (vinte e cinco por cen- dente ao cargo de maior padrão per
oNO
pagamento aos' funcionários inte-• to) Estare os mesmos, na forma regulaexercido.
grantes das carreiras a. seguir diseri- mentiu'. Para efeito da presente apo- ele84-794
29.10.64 - Assegurar, com,
minadas, de uma complementação que, sentadoria, foram contados, em Mirre, efeito a partir de 14 de outubro do
somada aos seus vencimentos ao valor de acôrdo tom o artigo 113, do dispo- corrente ano, ao funcionário Harvey
atribuído aos níveis iniciais 'a que se altivo regulamentar acima citado, deis Dias
Vilela-, lotado no Gabinete da
refere o artigo 9 e seus parágrafos da períodos de licença estecial não goza- Presidência,
em virtude de ter exerLei n9 4.345, de 28.8.64, ou sela: Ni- dos. Processo n9 38.890-64.
por período
vel 21: Engenheiro Médico. ativei 20: N9 '64-785 - 26.10.64 - Remover cido cargo-, comissionados
consecutivo superior a 10 (dez) anos,
Contador - Economista - Engenhei- da Agencia de Santos para a de São -renelmaito equivalente ao valor do
ro-Agnenomo - Químico. Nivel 19: Paulo. sem ônus para o D3C, por se asimb(.10
3-C, correspondente ao cargo
Assistente Social - Bibliotecário.pqrA tratar de remoces) a pedido. o Escri- de maior padrão por éle exercido.
presente autorização vigorará. A
tur
,
ário
Nível
10-B,
Roque
Rabortella..
84-795 - 3.11.64 - Dispensar da
tir de 1.8.64 e até que sela ultimado
função gratificada de Chefe do Sero enquadramento definitivo do pes- N 9 64-786 - 28.10.84 - Determinar erao
Reglonal de Assistência à Cafeisoai dó Isc, não se incorporando aos a instauração de inquérito adminisvencimentos. sideres& ou remuneração trativo para apurar a reaponsabilida- cultura, em Campo Grande (ffERAC
lidt),
do Departamento de Assispara qualquer finalidade. Processo de atribuída ao servida- Cândido Ro- •
drigues dos Santos, designando pera tência à Cafeicttra, o Engenheiro
to 36.354-54.
NO 64-774 - 22.10.64 - Remover esse trabalho, a seguinte Comissão; Agrônomo, uivei 18, Joaquim Muller
da. Admiastração Central para a Oficial de Administração, Nivel 12, Peixoto de Azevedo, e remetê-lo para
Agência:de Curitiba, sem ônus para o Paulo Carlos. Silva, que funcionará São Paulo, a fim de exercer sua funIBC, por se tratar de remocão a pe- como Presidente. Romeu de Calmarem ções junto ao Serviço Regional de
dido. o Oficial de Administração, ni- Simões e Romão Martins. todos da Assistência à Cafeicultura daquela ciAgência de Londrina. Processo núme- dade (SERAC-SP), Pague-se a aju.
vel 12, 'nus? Neves Ribas.da de custo regulamentar, equivalenNO 64-775 - 22.10.64 - Remover ro 24.652-64.
te a um (1) mês de seus vencimentos,
da Administração Central para a N9 84-787 .- 26.10.84 - Remover mais
as necessárias passagens.
Agencia Rio, o Continuo, nível 11, Jo- da ~nela Rip pars a de São Paulo,
64-796 - 3.11.64 - Remover, da
sem ónus p q ra o !BC, por se tratar
sé Henrique Lucas.
NO 64-776 - 22.10.64 - Colocar à de remoces) a pedido, a Servente. leia Agência do Rio para a de Belém, o
disposição da Comissão de' Repressão vel 5, Raimundo Marta Lima. Proves- Escriturário, uivei 8, Dano Oton Teixeira de Almeida, e investi-lo na fun* Infrecão ao Contrabando e Desce- so n 9 33.46344. • , ção
gratificada de Chefade Turma de
bainho de Café, o Agregado .3-C. Do- 'No 64488 - 26.10.84, - Prorrogar
mingos Alves Maneiro Júnior, do Da- por 30 (trinta) dias, o prazo para a, Administração-da Agencia de Belém,
partamento de Assistência à Cafei- conclusão dos trabalhos da Cangado Cm a retribuição correspondente ao
de Intmérito designada pela Ordem símbolo 12-F, previsto no Anexo V do
cultura.
N9 64-777 o- 22.10.84 - Remover da P. 64-371. de 25 de junho de 1964. Regimento do IBC. Pague-se a ajuda de custo regulamentar, equivaleuAgencia Rio para a Administração Processo n9 37.244-64 .
.

bolo 4-C pasvisto no Anexo IV do • Central, o datilógrafa, uivei 7, Maria

reverãiro

de 1965

te a três (3) meses de seus novos vencimentos, reais as necessárias passagens.
64-797 - S.11.84 - Aposentar,
corapulsóriamente, por haver atingido o limite de idade, o Fiscal, nível
14, Augusto Nobre de Almeida e Castro, da Agência de Vitória, mediante
os proventos de Cr$ 109.600,00, de
acôrdo com o art. 187, do mesmo Estatuto, acrescidos da gratificação adicional pot tempo de serviço de 15%,
no valor de Cr$ 8.925,00, perfazendo
o total de Cr$ 118.525,00 (cento e
dezoito mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros) mensais. Para efeitos da
presente aposentadoria, foi contado,
em dôbro, nos termos do art. 119, um
período de licença especial não gozado.
64-798-- 3.11.84 - Elevar para
Cr$ 200 000,00 (duzentos nill cruzeiros) mensais, com efeito a ia tir de.
1.6.84, a gratificação atribuída ao (Unho'.Américo Paranhos Bastas, enquanto estiver exercendo o cargo de
Chefe Geral do Departamento de
Contrôle da Comercialização, objeto
da Ordem P. 64-502, de 31.7.64. -Processo n9 38.821-64.
64-799 -- 3.11.64 - Designar o Fiscal, nível 14, Bernardo Pinto da Silveira Figueiredo, lotado na Agência
de Vitória para, em substituição ao
funcionário João Barbuto, Integrar as
Comissões de Inquéritos Administrativos a que se referem as Ordens P. ,.
84-126 - 64-127 - 64-128 - e4-128 - 64-130 - 64-131 - 64-285 e 64-286.
- Processo n9 40.232-84.
84-800 - 3.11.84 - Investir na função gratificada de Encarregado de
Turma do Arquivo, da Contadoria
Central (OTO), o Oficial de Adminiatração, nível 12, Rafael D'Avilla Matos, mediante a restrIbuição correspondente ao símbolo 9-F, previsto no
Anexo V do Regimento do IBC, cora
efeito a partir de 1,10.64. - Processo
n9 42.142-64.
84-801 - 4.11.84 - Aprovar a viagem do Procurador de le • Categoria
Dr. Sebastião Sada' Furtado, ao norte
do pais, para o prosseguimento da
missão que lhe foi cometida a re,spelto de descaminho de café, mediante a
percepção das dairiea regulamentares
atribuídas aos Srs. Procuradores, cessando. assim, os efeitos da Ordem P.
64-198, de 31.3.64. - Processo número 42.259-64.
64-802 - 4.11.64 - Dispensar da
função gratificada de Chefe da Seção
de Conferência de Cs ntas e Fretes da
Agencia de 19 Categoria. cru Curitiba,
o Escriturário, nível 8, Lineu Novais
Júnior, e designa, para a vaga decorrente, a Dactilógrafa, nível 9, Jacyr
Fontes, com os vencimentos correspondentes ao símbolo 5-F.
64-803 - 4.11.64 - Dispensar da
função gratificada de Chefe da Seção de Estoques e Editais da Agencia
de 19 Categoria, em Curtiba, o Oficial
de Administração, nivel 12, Guilherme Braga Abreu Pires Filho, e designa, para a vaga decorrente, o Escriturário, nível 8, Lineu Novais Júnior,
com os vencimentos correspondentes
ao símbolo 5-F.
84-804 - 4.11.64 Dispensar do
cargo, em comissão, de Assistente
Técni co da Agência de 11 Categoria,
em Curitiba, o Oficial de Administração, uivei 12, Nilson de Oliveira
çunha, e designa, para a vaga decorrente, o Oficiei de Administração, nível 12, Guilherme Braga Abreu Pires
Filho, com. os vencimentos correspondentes ao símbolo 5-0.
•
64-805 - 4 11.64 - Aposentar o
Fiscal Supervisor, símbolo 6-P, José
Dias de Oliveira, lotadó na Agência
de Paranaguá, mediante a percepção
dos vencimentos atribuídos ao atmbolo 2-g, correspondente 'à Função
Gratificada de maior padrão per ele
exercida, acrescido da gratificação
adicional de 25% (vinte e cinco por
center), na forma regulamentar. Para
efeito da presente aposentadoria, foram contados, em d.ebro, noa termos
do art. 111, do dispoetivo regulamen-
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tar acima citado 3 (três) períodos dei 64-817 - 10.11.64 - Elevar, com
licença especial não gozados. Proces-' efeito a partir de 1.9.64, para Cr$ ..
co n9 32.001-64.
200.000 05 (duzentos mil cruzeiros)
64-806 - 6.11.64 - Dispensar do mensais, a Gratificação atribuída aos
cargo, em comissão, de Assistente Téc- Srs. Onasimo Becker de Araajo e
nico do Dhetor Paulo Carneiro Ribei- Milton Campeio Nogueira, ora a serro, com sede em Lonchina, o Engeda Comissão de Combate às
nheiro Agrônomo, nível 17, Luiz Fer- viço,
Fraudes sôbre o Café, objeto da ()rnando' Pinheiro Lima d3 Abreu.
64-807 - 5.11.64 - Dispensar do alem P. 63-819, de 11.12.63, devendo
despesa ser contabilizada na verba
cargo, em comissão, de Assistente Tec- aServiços
de Terceiros - Vários. nico do Diretor Paulo Carneiro Ribeiro, o Redator, nível 16, Gustavo Paulo Processo n9 38.355-64.
64-818 - 10.11.64 - Colocar à disda Silveira que devará retornar ao
Departamento de Relaço5es Públicas. posição da Comissão de Repressão e
Infração ao Contrabando e Desca434-808 - 5.11.64 - Conceder ao minho de Café, .o Oficial de AdmiAgente da Agência do Rio, Sr. José nistroaão, nível 12, Martha Menes
Praga Moreira Júnior, a(: férias regu- cal Pedrinha, da Divisão de Estoques
lamentares, correspondentes ao exer- e Padronização. Proc. n9 44.367-64.
cício de 1964, a partir de 3 do corrente
64-819 - 10.11.64 - Remover, da
mês. Para substitui-/o, nesse impedimento, designa o Aasistente Técnico Administração Central para a Agata
do Agente, Sr. José Peies Rodrigues, eia do Rio. o Motorista. nível 8, Alcom as vsntagens previstas nos arti- fredo Pereira Lemos. Proc. 39.065gos 67 e 68 do nosso Estatuto. - Pro- 64.
cesso n9 42.656-64.
64-820 - 10.11.64 - Remover da
64-809 - 5.11.64 - Designar a Em Agência de Santos para a de Vitória,
Oriturária, nível 8, Sonia Mura/1 para sem ônus para o 'BC, por se tratar
aervir junto ao Gab:nete desta Pre- de remoção a pedido, a Dactilografa,
ai&ncia, ccm as vantagens regula- nível 7-A, Eugênia Maria Barbosa
Carneiro. Processos as. 43.633-64 e
mentares. Proc . no 43.355-64.
45.639-64.
64'810 - 5.11.64 - Dispensar Ca
84.821 - 10.11.64 - Aposentaj . o
função gratificada de Chefe da Se- Fiscal, nível 16. Julio Pinto Dias, loção de Mercado Interno, da Divisão tado na Agência de Pôr to Alegre.
de Mercados, do Departamento Eco- mediante a percepção dos vencimennómico, o Economista, nfvel 17, Irene tos atribuídos no símbolo 2-F, corJosé Einhorn Goldenberg, e investi- respondente à Punção Gratificada de
lo na função gratificada de Chefe maior padrão por éle exeaelda, acresda Seção de Financiamento da Di- cidos da gratificação adicional de
visão de Estudos sôbre Financi n men- 25% (vinte e cinco por cento ) , na
to e Distribuição correslonciente ao forma regularrientar. Para efeito da
aimbolo 3-P, previsto no Anexo V do presente aposentadoria, foi contado.
Regimento do IBC. proc. n 9 45.070- em claro, nos têrmos do art. 113, cio
61.
dispositivo regulamentar acima cita61-811 - 5.11.04 Investir na do, 1 (um) período de licença espofunção gratificada de Chefe da Se- dal nao goaacla. Proc. no 43.3'50-61.
çá'o . de Transporte e Distribuição, da
6 1 -822 - 11.11.64 - Remover o
Divisão de Estudos sabre FinanciaMento e D'stribuição, Co Departa- Agrônomo Residente. símbolo 3-11",
mento Econômito, o Fisr, nível 12, José Gomes Flano, da Sede da Agrô
Pau:+a Barros de Campos, com a Te' noma de Santa Inês, no Estado da
Aributção c orreÉpondente ao símbolo Bahia, paro a de Nova Esperança,
8-P, previs t o no Anexo Sr do Regi- no Estado do Paraná pagando-lha a
mento do IBC. p roc. no' 45 070-C4. aj uda de custo regularmente. correspondente a 1 (um) mês de venci64-812 - 5 11 . 64 E soma ar • dos mento-a
serviços do Mc, a pedido. o Daeti64.823 - 11.11.64 - Remover, c1.1
)(Sarar°, nivel 7, Wilder Seixos de Mi- Agência de Belo Horizonte para a do
randa, da Aaència de Parannwud, Rio, o Fiscal, nível 12. Thomás de
Proc. n 9 40.645-64.
Aquino Carvalho de Assis, sem ônus
64-813 -- 5.11.64 -- Faconerar doa para o IBC devendo ser lotado no
serviros do TBC, palido, a dactiló- Armeaan dr Matais Barbosa.
grafa, nível 7. Cila 'Flôre de Bolse64-82a -- 17.11.64 - Remover da
mão, desta Administração Control a Agência de São Paulo para a da San'
partir de 1.10.61, Proc. n° 40.235- loa s em Ôn us para o TBC, o Cirssifi64.
cador de Café, nível 14, Luiz Pater644.1-1 Inva:tir o fun- na.
cionário Orlando I,CrO p s na fincão
64-815 -- 17.11.04 _ Disp,nser o
anati fiesat a Suoervinr, iun- Redator Naton Torre Dias Ribeiro
to à A g ene:il de taiterói. atralierfe a da Funda) Gratificada de Chefe da
percendi a dos vcncanento stribufddi Seção de Imprensa do Departamento
ao simbolo 7-F. Proc. n 9 :19.7:i4 6,1
de R9lec5es Pública símbolo 2-F,
64-815' 1).11.14 - Diansanr c'e com efe to a parar de 12.10.64 . Profunção gretais:ala de Chefe da e- cesso no 41.7'2-61,
Oto de Celan e Benros, da Conta61-323 - 17.11.61 -- na
doria Central, o Of i cial de Adminis- função gratificada de Chefe da Setras:fi o, nlarl 1f, Prl rutilai, e dei- cão da Imprensa, do Departamento
na, para a ve^ r dreOrrent!, o Tf,cni- de Reler:5es Públicas, o Oficial de
co d Contab i ndecia nível 13, Car:w Administração, nível 12, Gero:do BarEduardo Fari a (*I n ales, com e retri- ros o, com os vencimentos corresponbuição corra-penar ate ao sanbolo dentes co símbolo 3-F, com efeito a
3-P, o seiii s touo Anrao V elo Re g'iraen- partir de 12.12.31. piar. no 41.742to do 111C.
E.
01-1116
ano,,antra, coai
C i -C27 -- 17.11 ^1 - Yamcer
bas e cio ara
itan Tr, do TM'aiu- neva Comie. . laInqu-rito. para
!o r.F11i o riena': ora:s2g•eir os traba lhos, reforentes ao
nivel 13, Taan i a ace, so-res Filho, da 7nqu1r1to Administrativo, a que se
Are,êrtche asn i oa mediante os pro referem a-s Ordens P. 64-154, de 12
ventos de Cal 1P3.20a,00 iá compu- de marco de 1964 e P. 64-361, dé 10
tados os 2'2', (vinte por cento) pre- de junho de 1964, que não puderam
vistas no art. 1C9 Rani II, do mesmo ser concluídos, composta dos seguinIStatuto, nen:acidas da !gratificação tes membros: Carlos Alberto Guedes,
adicional de tempo de serviço de 25% da Procuradoria Jurídica, que fun(Vinte e cinco por cento). Para efeito cionará como Presidente, Acrísio Mada presente aposentadoria, foram con- chado de Magalhães Neto, na Agêntados, em Obro, nos térmcs do arti- cia de Vitória e Roberto Vieira da
go 113, dois períodos e meio de lie Cunha, da A gência do Rio, ambos
eenca especial não gozadas. Processo ora à disposição desta Administração
n o 23.479-64,
tenteai. Proc. n9 44,095-64,
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64-828 - 17.11.64 - Tornar sem
64-839 - 17-11-64 - Remover, da
efeito a Ordem P. 63.359, ele 11 de Agência do Rio para esta Adminisjulho de 1964. Proc. n9 32.946-61.
tração Central, a dactilografa, uivei
64-829 - 17.11.64 - Dispensar dos '7, Maria Biunaqué Soares de Almeitrabalhos a que se refere a Ordem da, lotando-a na Contadoria Central.
64-840 - 17-11-64 - Remover, da
P. 64-137, de 19.2.61, o funcionário
Hélio Romaguera, determinando o Agência de Belém para a de Niteroi,
seu retôrno à -Agência de Niterói, a dactilografa, nível '7, Nice Moyses
Cohen, mediante a ajuda de custo
Proc, n9 11.879-64.
64-830 - 17.11.64 _ Remover da regulamentar, correspondente a 1
Agência de Belam para esta Admi- (um) Ines de seus vencimentos, mais
nistração Central, sem ônus para o as necessárias passagens.
64-841 - 17-11-64 - Remover, da
IBC, por se tratar de remoção a pedido, a dactilografa, nível 7-A, Dilza Agência de Belém para a de Angra
Frazão da Rocha. Proc. no 45.891)- dos Reis, o Fiscal, nível 12, Antônio
Gomes da Silva Filho, mediante a
64.
64.831 - 1'7.1l.64 - Remover da ajuda de custo regulamentar, concaAgência do Rio para a de Belo Ho- pondente a 1 (um) mês de seus vencimentos, mais as neceSS0rias passarizonte, sem ônus para o IBC, por gens.
se tratar de remoção, a pedido a Fis- 19-11-64 - Em aditamencal nível 12-A, Romeu Alberto Leen- to64-842
à Ordem P. 64-682, de 22-9-64,
der Gazzinelli. Proc. n9 45.709-64. conceder ao funcionário Fernando
64-832 - 17.11.64 - Remover da Matos Gonçalves, ora removido para
Agência de Vitória para a de Goftnia, Agência de Niterói e investido na
sem ônus para o il3C, Tm se tratar função gratificada de Chefe da Sede remoção a pedido, o Escriturário, ção de Contróle de Vendas e Embarnível 8-A, João Basilio Costalonga ques, a ajuda de custo regulamentar,
Seraphim. Proc. no 43.705-64.
equivalente o um (1) mês de seus
64-833 - 17-11-64 - Determinar a vencimentos. Fracasso no 41.841 de
instauração de Tnqu arito Administra- '1964.
tivo para apurar a reSpoasabilidade
64-843 - 19-11-64 -- Determinar o
atribuída ao funcionado Eduardo da retôrno, da Agência de Fortaleza,
Silva Machado, designendo s para êase onde se encontra, a serviço, o Fiscal,
trabalho, a seguinte Cor issao com- nivel 12, Mancar Amaro Veríssimo,
posta dos funcionários. Mario ficani da Agancia do Rio. Processo númeti, João 'Bat ista Ribeiro e Sebastião ro 30.352-64.
Borghl Covist. sob a pre adénela do! 64-814 - 19-11-64 Remover da
orla eire. Processa no 46 119-114.
Contadoria Central para a Agencia
64-834 - 17 . 11 Cl Dispenser. a de Florianópolis, o Ofic i al de Admipedido, do Grnoo de Iralo l ho, cons- nistração, nível 12. Agildo de Souza
tituído pela Ordem P. 64-732, de 2 Alegria, concedendo-lhe a ajuda de
de outubro de 19d4, o Chefe do Ser- custo de 3 (três) mesa.; de sous venvieo de Consultoria, da Procuradoria cimentos e as necessárias pas:::^ens.
Joridica, shnboin 1-1°, Caries de Alen- Rrocesao no 48.189-64.
car Arraes, desta:uai-to, para .substi
64-845 19-11-64 Remover da
tuf-lo, o Assistente Técnico do Pro¡Agência de Curitiba para a de Sancurador Geral, símbolo 5-C alado
cante Vianna. Pana-aso n9 40.013 de to., sem ônus pare o IBC, por se
tratar de remoção a pedido, o deca1964.
7-A, Guy Fernando
64-835 - 17-11-64 - Prorrogar. io:a-alo, nivel
pelo prazo de 30 (trinta) dias a pra- aloaelhfica Toledo. Processo nanisro
tir de 15-10-64, a permanüncia do 44 . 425-64.
64-816 -- 19-11-64 - Dispensar da
Fiscal, nível 16, Julio Pinto Dias, da
Agência de Pôrto Alegre, à disposi- função gratificada de Chefe da Seção da Junta Adminast alava do dia de Embarques da Analisa s. de
T.B.C., sem prejuízo dos sous venci- Paranctau.a, o Oficial de Administranível 14, Walter Flaueiredo Resmentos e demais vantaaen ,I. Proces- d.o,
sureicao. e removê-lo para a Agenso n9 42.910-64.
64-833 - 17-11-64 - Remover o da de Sao Paulo, cem Ônus para o
MC, por :;e tratar de roncai:o a pePreparador de Café, nivel 11. José diam.
Eduardo França, da.Usina de Alegre,
04-817 - 19-11-34 --- Investir nt
pera a Sede de Agrônomo de Castelo, ambas no Estado do Espírito função gratificada de Secretário do
Santo, mediante o pagemona) da aju- Presidente da Junta Administaliva
da de custo regulamentar, ae 1 (um) do IBC, a Escriturária nível 8, Vero
Lúcia Tunos, com a retribuição cormês de vencimentos.
64-837 - 17-11-64 - Manter à dis- respondente ao símbolo 5-F, previsto
posicão do Gabinete da Presidência no Anexo V do Roalmento do MC.
da Divisão de Registro e Liberacão Processo n9 45.933-64.
do DCC, símbolo 4-C, Eduardo Si64-848 - 19-11-64 -- a) dboen r
mão, sem prejuízo de seus Vencimen- da função gratificada cio Encrirrea:tos e demais vantagens ratificando, do de Usina, símbolo 18-F, (Icorem conseqüência, as substittildies de- rce Gueiaos Vidal; b) remover eia
correntes, objeto das Porterins SG. Usina de Bonito, no Estado de Per53-270, de 18-6-33 e Sa. 63-3 19, de 2 nambuco, para a Agência de Rt • cif r,
de setembro de 1933.
o Oficial do Administrara°, nível 14,
64-833 - 17-11-64 - a) Assegurar George CUOIrOS Vidal, e o Pron
ao funcionário Antonio Júlio Rodri- dor de Cara, nível 7, Airada) dr riogues Monteiro, em xartliaat de ter Inala Cal/alce/ata cone:ai:rio-1n .1 a
exercido carona em comissr.i.o, nor pe- ajuda de custo de ura me g da eau..
ríodo consecutivo supostor a 10 (dez) vencimentos e mela ra; necaaaris,
anca, o vencimento cquivalerte ao va- Das,92;ens; c) investir o 1N. 1req,iW
lor do símbolo 3-C, corra alondeate de Usina, nível 11, Myr Aotemin Caao cargo de maior pedra- nor ala i:sai a, na ful,;'n
arereida, com efeito a Tarr ia ele 1 e,
da T.J. ; ina da 11):»Vin
ele l era e eta 5s- 11 aia elsta ;.'cr1^/r ianeo, s/rniaola 11; ".', :•:Ta
aa caie foi r a osantado, sare lucilam uste : outra vont:iam, v7';in
:
ao cara°, em comissae, de Chefe da Já se encontra lotado. Vir:Divisão de Operações da Sede, no mero 28.37a-63.
qual foi investido pela Ordem. P. 62-- 19-11-G1,
iflaaatar o
6'8, de 27-6-32: b) Alterar a Ordem Fiscal, nivel 12, Ostvalilo
.-P. 61-788, de 1-12-61, pela qual foi Camaro Pimentel, lotado na
a p osentado o funcionário Antonio Jú- de Recife, paro procearr tinio r ir:alio Rodrigues Monteiro, para o fim canala na Usina de Bonito, Estalo
de assegurar-lhe os proventos corres- de Pernambuco, a fim de :murar e,:
pondentes ao valor do símbolo 3-C, irregularidades atribuidag aos func i ocom efeito a partir de 30-11-61, nados George Gueiros Vide? e Alacrescidos da gratificação adicional fredo de Holanda Cavalcana. Propor tempo de serviço, na base de cesso n9 28. 873-63 .
25% (vinte e cinco por cento) sôbre
64-850 - 23-11-64 -- Ca loca r à
os mesmos, na forma regulamentar. dlsposicão do
Grupo dr Traiviaa
Processo n9 570-63.
(Ordem P.
64-732, de 2-10-0,1),

,
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64-860 - 25-11-64 - Data:minar a instaurar pela Ordem?. 114-602, de mente a par do desenrolar dos trafuncionarias Lygia de Araujo Góes
dtrsetembro de 1964. Processo nú- balhos; considerar, finalmente, que
(Oficial de Administração, nível 12) Instauração de Inquérito Administranormas e diretrizes sôbre o assunta
48.544-64.
• e Maria Amara Ramos Silva (Escri-. tivo para apurar a .responaPoilidade mero
airada, uivei 8), ambas lotadas no atribuida ao Fiscal, uivei 12, Aurélio . 64-868 .-. 25-11-64 --- Prorrogar por serão apresentadas pela Comissão .
.
Nunca Gaivão, lotado Gd Agencia' Rio 30 (trinta) dias, o prazo para a con- mencionada no itens 19, solucionando
Agencia - do- Rio.
.
ti4-&51 -. 25-11-64 - Designar o. designando para assa trabalho, a se- clusão dos trabalhos da Comissão de definitivamente a' questão, cancelar a
P.
64-270,
determinando,
Ou-.
Inquérito
Administrativo
mandado
Ordem
funcionaria José • Maria Bina) paia, guinte Qnraisse.o • Halio Vieira Ma&can prejuizo de suas funções de Che- chado, Eturas Azevedu JiiniOr e Júlio Instaurar pela Ordem P. 64-548, de traseira, o seu recolhimento.
14 de agtfato de 1961. Processo núme- • 64-878 - 30-11-64 - a) fazer cesfe da Seção de Contrôle de Finan- Luiz Reis. Processo 319 36.292-64.
64-861 - 25-11-64 a a Dispensar os ro 46.543-64. •
ciansr_nto. do DAC, substituir o Chefe
os efeitos- da Ordem 12 64-486, de
84.869 aa 25-11-64 - Prorrogar por sar
. da Dividia de Assistencm Econômi- servidores abaixo, das funções gratifi28 de julho de 1964; ta investir no
$0
(trinta)
dias,
o
prazo
para
a
conco-tananceira, - Eduardo Guimartlee cadas, a aeguir mencionadas: Usina
ca,rgot em comissão, de Assistente
alobrega, durante os,. impedimentos, deaRio das Flóres: Elia.s Stutz En- clusão dos trabalhos da Comissão de Técnico do Departamento Econômico,
Incpaérito.
Administrativo
mandado
carregado
de
Usina
(símbolo
18-F);
por inativo de ériaa e licença para
o senhor César Augusto Aguiar (iatratamento de saúde, com as vanta- Usina de Madalta.a: ACyr de Sanes 'instaurar pela Ordem P. 64-547, de mes, com os vencimentos correspon14
de
ageisto
de
1964.
Processo
númeAbreu
Encarregado
de
Usina
(símgens regulamentares.
dentes - ao símbolo 5-C constante do
64-852 - 25-11-64 a- Investir na bolo 18-F); . Usina de Pádua: Casar ro 46.542-64.
Anexo IV dó Regimento do rse..
64-870
25-11-64
Aplicar
ao
Monteiro
Filho
Encarregado
de
função - gratificada de Chefe de SeProcesso n9 48.42244.
Fiscal,
uivei
12,
Oliveira
Dias
GonçalUsina
(símbolo
18-F);
Usina
de
Sanca° do Pessoal do Serviço de Admi-•
64-879 - 30-11-64 - Exonerar, a
lastração, da Agência de Paranaguá, to Eduardo; Lauro Antonio Palmeie() ves, lotado na Agência de Go iânia, a pedido, dos serviços déeste Inatituto,
o Escriturário, nível 8, Raul Leone, Mascalubo - Encarregado de Usina penalidade de "suspensão", preventi- o escriturária, uivei 8, José Agonima
znemante a percepção dos vencimen- (símbolo 18-F); 'asila de Carnbuci: va, pelo prazo de 90 (noventa) dias, da Agência de Londrina, com afeia;
José Re.nriques Encarregado de nos termas do artigo 199, do Estatuto a partir de 22 de setembro de 1964e
tos atraeuidos ao símbolo 5-F.
dós Funcionários do- IBC. Processo Processo n9 39.827-64."
64-351 - 25-11-04 - Disaansar da Usina (símbolo 18-F).
61-862 - 25-11-d4 -Remover para n9 30.750-64.
funeaa gratificada de Chefe da Se64-880 - 30-1144 - Aposentar
61-871 - 25-11-64 - Determinar a compulsõriamenter
- ção de' Estoques e Editais, do Ser- a Agencia de Londrina, os seguintes
a partir de 9 de
instauração
de
Inquérito
Administraviço de Armazants e Estoques, da servidores: da Usina de Rio das altemaio de 1964, o Servente, nível 6.
tivo
para
apurar
a
responsabilidade
. Agencia de le Categoria, em Curiti- res: Elias Stutz, Maquinista de Usina,
Antonio Prado Filho, da Agência Rio,
ba. o Eseeiturado, nivel 8, Ltneu-No- uivei lia dose Maria de Souza Telles, atribuída ao Fiscal, nível 12, Oliveira com a percepção dos proventos do
Dias
Gonçalves,
designando
para
aese
vais Júnior, e investi-lo na função Guarda, uivei 8; da Usina de MadaCr$ 10.266,70, até o dia 31 de maio de
gratificada de Che fe da acra() de lena: Acyr * da. Salles Abreu, Prepa- tiabalho, a seguinte Comiszão: Fran- 1984, alterados, de 1 cis junho de 1964
cisco
Antonio
Izsnela,
João
Salvador
rador
de
Café
de
-Terreiro,
uivei
a,
Conferencia de Contas e Rates, do
em diante para Cr$ 22.000,00 por •
Serviço de Armazéns e Estoques, da Jesuino Ponce, Zelador de Usina, sil- de Souza e Leonel Sivierro, sob a pre- mês, de acôrde com. o disposto no
sidência
do
primeiro.
Processo
númevei
8;
da
Usina
de
Padua:
Casar
citada Aaancia, mediante os venci'Parágrafo único, artigo 167, do Estaraenias correepondentes au simbola Monteiro Filho, Oficial de Adminie- ro 30.750-64.
tuto dos Funcionários do 1110, Pro64.872
--25-11-64
Designar
uma
tração,
uivei
14,
Sebastião
Silva,
Ze5-P.
cesso 119 20.653-64.
el - 25-11-04 - fl aensar da lador de Usina, nível 8, Augusto de Comissão de Sindicánaia composta
64/881 - 19 de dezembro de 1984 fanado gratificada de • Chefe da :te- Souza Simões, Guarda, nível 10; da dos funcionários Heitor Willemsens,
ças de Conferencia de Contas e Fre- Usina. de Itapenma: José Duarte da Paulo Campista aloreazolin e Ma- Autorizar o pagamento da gratificaPontual Machado, P ara, sob a ção relateva ao segundo semestre do
tes, da Serviço de Armazéns e Esto- Silva Terra, Preparador de Café de neai
ques. da Agenda de l e Categoria, em Terreiro, uivei 9, Jaza Fernandes So- presidência do primeiro, apurar as ano em curses, e na base de um mês
Curiaba o Dactilegrafo, uivai 9, Ja- brinho, _Guarda, uivei 10, Pedro de irregularidades constantes do procea- de vencimentos, aos funcionários do
cyr cs, e Investi-lo na fimera Oliveira, Guarda, uivei 10, Antonio. so ne 16.197-64 e relacionadas com 11W, amparados' pelas Leis ne 1.779
gratificeda de Chefe da Serão de És- Elias de Olitteira, Guarda, nível 8; da os se.rviços de padronização e rebene- de 1952, 3.780 de 1980, 4.069 de 1963
toqnee e Faltais, do redra:Co de Ar- Usina de Surucuda: Nicanor Teixeira /leio de cafés. Procasso n9 16.197-84. e Resolução 227; da "Junta Adminis64.873 - 25-11-64 - Aplicar ao trativa, observando-se as ceaaintee
mazéns e Estooties, dae citada aitens de Lima, Guarda, uivei 8; da Usina
Preparador de Café, silvei 9, Abelardo normas: a) it gratificação semestral
de
Santo
Eduardo:
Lauro
Antonio
ela, com a retribuição corresponden,
Palmeira Mascalubo, Maquinista de Teixeira da Silva, lotado na Agência será paga na razão de 1/6 (una sexto)
te ao remia:ao 5-P.
C4-i15 - 25-11-a4 - Determinar a Usina, nível 10, Joaquim Curtinhas da Rio, a penalidade de *suspensão", por mês ott fração de mês de servlç.o
Instaure:são de Inquérito Administra- Silva. Maquinista, nível 8; da Usina preventiva, pelo prazo de 90 (noven- efetivo prestado, para os servidores
tivo para apurar as • irregularidades de Santa Bárbara: Floramo Peçanha ta) dias, nos têrmos do artigo 1(19, do admitidas durante o semestre; b) para
ocorridas nas .servi4os extraordinários Pealo, la aparador de Café de Ter- •Estatuto dos Funcionários do IIW. os servidores que, durante o semesexecutados nos "stands" de degusta- reiro. uivei 11, Ary Barreto, Zelador Processo 11 34.859-64.
tre, tenham estado sujeitos a mais de
64-874 - 25-11-64 - . Determinar a um regime de vencimentos, a grata . .
instalados na Assoclaçilo de Usina, nível 8; da Usina de Camçao decada
dos Pais e Mestres de Alunos.. do Ins- 131/Cli José Henriques, Preparador, de instauração de Inquérito Administra- ficação deverá ser adamada na base
( tituto Abel. em Niterói, sob a super- Café de Terreiro, nível 9, Antonio tivo para apurar a responsabilidade de dias de serviço prestado em cada
• visto do Departamento de Relaçaes Joaé Paliai°, Vigia, nível 8, Miguel atzibuida ao Preparador de Café, ui- regime; c) os veactraento serão cal• Pública.; (penado de 30-5 a 24 de Lopes, Zelador _de Usina, nivel 8. vei 9, Abe/ardo Teixeira da Silva, de- culados, quando for o caso o aarésjunho de 19541 designando para esse Pague-se a ajuda de custo *regula- signando para êsse trabalho,' a se- cimo das gratificações previstas no artrabalho a seguinte ComIseão: Joáo mentar, correspondente a 3 (três) g uinte Comissão: Procurador Jorge tigo 138, nes I., III, V e VI, e paráCavelini Franco.. Antonio Joaquim Meses de seus vencimentos, mais as Edmundo Dias de Souza Campos, grafo único, alineas "a" e "b" do Es-,
Mauro Penteado da Rocha e Oscar tatuto dos Funcionários do me, bem
Lopes Reina e Manoel Pontual Ma- necessárias passagens.
64-863 - 25-11-64 - Designar o Barroso Soares, sob a- presidência dó como as de que datam a Ordem a n9
chado, sob a presidência &a primeiAgregado Moacir Cardoso, lotado- na primeiro. Probesso n9 34.85944.
ro. Processo n9 23.960-64.
185 de 1902, de 19 de fevereiro de
64-875 - 27-11-64 - Tornar sem 1962,
C4-,- - Remover des- Divisão de Material e Transportes,
as Resoluções nes 287, de 30 de
efeito
a
remoção
do
Classificador
de
para
proceder
ama
sindicância
na
ta Administração Central para a
dezembro de 1003 e 239, de 6 de. feCafé,
nível
14,
José
Alves
Bezerra,
da
Agência
do
Campo
Grande,
a
fim
de
Artancia •do Rio, o Oficial de Admivereiro de 1964 e a Ordens P n9 61/773.
nistreaão, nível 14, Latira Gustr_ão apurar as .aregularidades de que é Agência de São Nulo para a de Ni- de 20 de octubro de 1964, pagas cumuterói,
objeto
da
Ordem
P.
64-709,
de
acusado
o
Agente
Férito
da
Silva
• Laao Guimarães e, da referida Agencom aquales; d) na con25 de setembro de 1934 e removê-lo lativamente
cia para esta Administração Central, Vendas,, coai-crase denúncia constan- para
a Ag encia de Goiânia, seus ônus tagem de tempo de serviço efetivo não
a Dectiléerafa, 'nivel 7, Jacule de Li- te do processo n9 45.127-64. Processo
para o LBC por se tratar de remoção será descontado o período em s que o
ma Lanes, lotando-a na , Divisão do no 45.127-61.
servidor tenha estado ausente em vir84.884 -..25.11.64, - Remover da a pedido.
anderal e Transporte.
61.876 - 30-11-84 a a Remover da tude 'de licença para tratamento de cs-nea - 25,11-61 - Aplicar ao Agência de Goiania para a de São
saúde ou nos cases em que a
Fiscal, nível 14, • Aristides Wernay, Paulo," sem ónus para o MC, por se Usina de Santo Eduardo para a cia seja
seja considerada de efetivo. azarAgência do Rio, o Maquinista de
lotado n a ar:anela Rio, a penalidade tratar de remoção a pedido, o Fiscal, Usina,
nivel 8, Joaquim Curtinhas da cicio; e) serão descontadas tôdas as
de "suspensão", preventiva, . pelo pra- nivel 12-A, Valquirio Cubo. Processo
Silva, concedendo-lhe 1 (um) mês de demais faltas, bem como o período
to de 90 (noventa) diga-, nos termos ne 22.719-64.
64.865 - 25-11-64 - Prorrcgar por vencimentos, a titulo de ajuda de correspondente a licenças sem vencido art. nea, do Estatuto dos 'Fundoe as necessárias pastagem, na mentos e para 'tratamento ae pessoa
rSrfos do 173C. Processo n9 31,613 de 30 (trinta) dias, o prazo para a con- custo
clusao dos trabalhos da Comissão de forma regulamentar, ficando, 'conse- da familia; f) nos casos em que o
lera.
C4-58 - 25-11-54 - Determinar a Inquérito Administrativo mandado qüentemente, excitado da ordem servidor estiver obrigado a entregar
prestaebes de contas referentes a adi- frisam-ação de Inquérito 'Administra- instaurar pela Ordena P 61-543, de P. 64-362, de 25-11-a4.
tivo rara apurar a respansabilidade 14 de agasto de 1984. Processo ma, -q-64-877 - 30-11-04 - Considerar antamentos que lho houverem sido
ue o assunto tratado na Ordem feitos, o pagamento da grani-traça°
atriaa i da an Fiscal, nivel 14, Aristi- mero 46.545-64.
64.866- 25-11-64 - Determinar p P 04-270 está entreaue a uma Comis- só deverá ser feito depois de efetuada s
des Werney, destapando para esse
são
de alto nível, nomeada pela Or- a entrega das mesmas e liquidado o
trabalho, a seauinte Comissão: Pro- inatatiração de Inqu sirito Administracurador Jorge Edmundo Dias de Sou- tivo para apurar o extravio da má- dem P. 64-339. e reconstituída pela saldo' devedor g) na hipótese de se
za Campos, Mauro Penteado da Ro- quina da calcular manual, marca Ordens P. 64-635 incumbida de estu- tratar de debito vendando para com .
cha e Oscar Barroso . Soares, sob a FACIT, tab. B 18.377, registro 'MC dar, entre outras coitas, a lotacáo de este tnstauta, a gratificação do ser- t
prestaericia do primeiro. Processo na- ne 12.761, ocorrido no dia 15 de junho cada uma das unidades do 1330, e viciar por Ca responsável deverá. ser
de 1904, na Divisão de Estatística, lo- co nseqüentemente apresentar solução aplicada na amartização ou liquidaeto
ri-mero a.1.613-84.
64-e59 - 25-11-64. a,- Determinar a calizada à Rua da Quitanda, 187, 29 sebre o pessoal admitido à titulo pre- do mamo; h) não terão direito a a.
Instauração de Inquérito Administra- andar, nesta cidade, designando para cário, considerar que por necessidade gratificação os servidores que coavativo para apurar a responsabilidade ês.se trabalho, a seguinte Comissão: premente dos serviços nrue é possível rara sues-pensos ou afastados em vir- r
atribukla ao Encarregado da Usina Leopolda Monoró Júnior, Antonio a dispensa sumaria do referido pes- tude de in euerlto administrativo, seja,
de Morde Verde, símbolo 18-F, Raul Joaquim Lopes Reina e João Cavalini soal, considerar que tuna passiva/ ex- qual fôr o tempo de serviço prestade Carvalho, miando a serviço na Franco, sob a presidência do primeiro. clusão imediata dos, mencionados sere do durante o semestre; 1) não terão r
•vidores iria acarretar, alem de colapso direito à gratificação semestral os sa
Usina de Manhurnirim, designando Processo 119 24.118-64..
64.861 - 25-11-61 - Prorrogar por administrativo um problema de ar- vidores que tivf rem deixado, por dispasa esse trabalho, a seauinte pOrniS10o: rr:Mio Vieira Machado. Estilas 30 (trinta) dial', o prazo para a con- dam social grave, considerar rue o p
ensa ou artneracão, os serviços da
Azeveda Jan'ar e atilla Lula Reis. clusão 'dos trabalhos' da. Cornarão de Exma. Sr. Ministra da Indústria e IBC durante o semestre de que se
Iriquérito Administrativo mandado do Comércio está perfeita e plena- trata; 3) a concessão da gratificação
Processo no 7.028-82.
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64/936 -.Remover o Agrónomo Rea Escriturária, nivel 8, Sortia Sá e Sebastião do Coito Campos, nos sidente
é extensiCa aqueles que se encontrarem Designar
em Dourados - MT (embolo
cargos,
em
comissão
d
Chefe
da
Dipara
substituir
o
Assistente
Murad
.
em regime de contrato para. estagio,
cie Operações da Sede, símbolo 3-F), Bento Cardoso Pato, para o Seraos funcionários requtsitados, inclusive Técnico desta Presidência, Edmundo visão
4-0, de Assistente Tçiioo da Conta- viço Regional de Assistência à Cafelca do Banco do Brasil, e aos que são Marcos de Pinho Ayres, por motivo de
23 doria -Central, simbol 5-C, respecti- cultura em Campo Grande - MI'
férias
regulamentares,
a
partir
de
pagos à conta da verba de Terceiros
(SERAC), sem ônus para o IBC, por
,1961, tios termos dos vamente. Processo /19 . 48.428-64.
e. da do Plano de Safras. Os fendo-, de novembro de
se tratar de remoção a pedido.
do in esc Estatuto.
tigos 67 e
84/897 - 4 de dezen.bro de 1964 - 64,907 - 11 de dezembro de 1964
nários destacados para servirem no
647891 - 4 de dezembeo de 1964 - Remover da Sede de rônomo, em Em aditamento à Ordem P. ne 64-593, exterior, tendo em vista a Resolinee
223, de 23 de fevereiro .de • 1982, da Designar o Economia ter. Kanji Ma- Barra de São Francis para a Sub- de 4 de dezembro de 1964, lotar o PráJunta Ariministrative, que situou os namisawa para exercer o cargo, em agência de Colatina, subordinada a tico Conservacionista, uivei II, Milton
vencimentos dos mesmos, em moeda comissão, de Assistente de Relaebes Agência de Vitória, o ático. Conser- Luz Belo no Serviço Regional de Asestrangeira, em uivei compatível com Pública junto ao Escritório do 1BC vacionista, uivei 8, An elmo Lievori, sistência
Cafeicultura em Lendre •
o custo de vida nos locais em que sere em Tóquio, com os vencimentos de, •mediante o pagament da tinida de na.
vem, nivelando os seus vencimentos ()Se 180.00 e a gratificação de repre- custo regulamentar corespcn.dente a
64/908 - 11 de dezembro de 1901 -e
aos dos servidores do Ministério das' sentação de US$ 972.00, perfazendo o um (1) mês de seus ve cimentos, mais Dispensar, a pedido, da função graRelações Exteriores, ficam exclue:toe total de US$, 1.152.00 mensais, de as necessárias passaee
tificada de Cliefe do Pôsto de Fiscalido recebimento de- gratificação se - acôrdo 1 com a Resolução n9 229, de 23 • 64/898 - 4 de dez ro de 1964 - zação de Foz de Iguaçie o Piscai, nimestra], pois a ine,sme é cencedide aos de fevereiro de 1962, da Junta Admi- Remover da Agencia Rio para esta vel 12, Osmyr Leitão, devendo retorfuncionários que exercem suas ativi- nistrativa do IBC. Pague-se ao re- Administração Central, I a datilógrafa, nar à Agência de Silo Paulo.
dades rio Brasil e percebem vencimen- ferido senhor a ajudas de custo, equi- uivei 7, Judite de Lima
p Lopes, Detentos em moeda nacional. Deverà o valente a um (1) mês de sua, rolou- do-a no Gabinete da esid
• encia (Se- 64/909 -- 11 de dezergoro de 3we1 -Dispensar da função gratificada de
Secretário Geral tomar as providên- neraçã.o e mais as necessárias Pas- tor de Rádio).
cias necessárias no sentido de .serem sagens para si, e Seus familiares.
64/899 - Ide dezembro de 1984 -- Chefe dg Pósto de Fiscalização cio 1.13C .
em
Ponta Pora-MT; o Senhor Rau'
as Agenceie, os Portos de Fiscalização 84/892 e- 4 de dezembro ele 1964 - Aposentar, compulsória ente, por hae as Usinas devidamente instruidos na Dispensar da função gratificada de ver atingido o limite d idade, o con- Sans de Mattos, e remove-lo para (
tocante ao paramento desta gratifica.. Secretária do Secretário Geral, a es- tinuo, uivei 9, da Parte Permanente, Presto de Fiscalização de Foz 'do !guie .
ção, promovendo, outrossim, a remes- tenociatilógrafa, • nivel 11, Marizetti Pi- Edgard Dias de Souza, èla Agência do O, a fim de exercer, a função gratisa do numeeáno suficiente. 'Processo thon de Athayde e, designa para . a Rio, mediante os pro entos da Cr$ ficada de Chefe do referido Pôsto, mevaga decorrente,. a eseriturária, 'uivei 63.700,00, de aeôrdo con o artigo 187, diante a percepção de uma -gratificane 46.056e64
64/882 e- 19 ne dezembro de 1964 - 8, Sueli Menezes Corrêa Galváo Pe- do mesmo Estatuto, acrepúldos da gra- ção correspondente ao eimbolo 5-1e.
Remover da _Agencia de Curitiva para reira, com a vantagens regulamenta- tificação adicional por tempo de ser- Pague-se a ajuda de custo regulamen.
a de Florianópolis, sem ónus ,para o res.
viço de 15 %, no valo de Cr$ .... tar, .equlvaiente a três (3) meses di
IBC, por se tratar de remoçar) a pe- 64/893 - t de dezembro de '1964 - 6.196,00, perfazendo o ttal de Cr$ .. sua remuneração, mais as necessariat
dido, o Trabalhador, uivei 1, Eldio de Remover da Agência de Campo Gran- 69.896,00 (sesenta e neve mil, oito- passagens.
Souza Vieira. ProCesso 9 44.429 de de para a de Londrina, o Prático Con- Centos e noventa . e iis cruzeiros) , 64/910 - 11 de dezembro de 1964 -Remover da Agencia - do Rio para c
servazionista, uivei 8, Milton Luz Sel- mensais. Processo n9 11. 69-64.
1964.
Riste de Fiscalização do 1BC em Pon64/883 - 19 de dezembro de 1964 - la, mediante o pagamento da ajuda de
84/900 •;-- 7 de dezerniero de 1964 - ta Porre o Fiscal, uivei 12, Júlio Lote
Cancelar o ato de adiaiesção do es- custo regulamentar correspondente a
tagiário contratado. Eir. Feblo s Stefano três (3) meses de teus vencimentos, a) cancelar' as remoções dos' Fiscais. ranço Silva Júnior e inveiti-le na fez- •
8 Marinno e ção grfateficada de Chefe do citado
, uivei 12, Mudo Mirai>
Erber, objeto da Ordem P. 64/15, de mais as necessárias passagens.
9 de janeiro de 1964, com efeito a par- 64/894'- 4'de dezembro de 1964 - Eymard Martins Ferreir,, do Pteto de Põsto, mediante a percepção doe ven- tir de 19 de setembro de 1864. Pro- Aposentar,, p.ompulsõriarnente, por ha- Fiscalização de • Pente•:,ore para e. vimentos correspondentes ao simbelo
, Agência de Campo Grimpe, objeto tia 5-F. Pague-se a ajuda de custo i-ecesso 10 40.945-64.
•
ver atingido o limite de idade, o Ma- 1 Ordem P. 63-822, de 11 de dezembro gulamentar, equivalente a três (3) me.84/884 - 19 de chazembro de 1964.- quinista
cio Usina, uivei 10 Eduardo de 1963; e b) remover, a 'pedido e sem ses de seus novos vencimentos, mais
Designar o lescriterário, uivei 8, Axil Chiappene
Usina. ge Vargem Alta, ônus para o 113C, o FIza1. nivel 12. as necessárias passagens.
Pichler e o Onda] le • Administaneão, medituate osdaproventos
integrais de Cr$ Macio Mirones Marinho, do Pasto de
silvei 12, Lês Risco dos Santos para 100.000400, de acordo com
o que oispfee elecalizaçâo . de Ponta ore para a 64/911 - 11 de dezembro de 1364 - •
substituir os Assistentes Técnicos desArtigo 187, do mesmo Estatuto Agência de Niterói. Proc seo n9 38.755 Remover o Servente, uivei 5, Seller,
ta Presidência, por motivo de ferias o
de Athayde, da Sede de egrônonie
.
da gratificação 'adicionar - de 1964
regulamentares, a partir de 2 do core acrescidos
'Vassouras -RJ para a Sede de Agrõae- 25%, no vapor
tempo
de
serviço
de
1964
,84/901
7
de
dezêmbóo
rente mês, Eunice Teixeira Nogueira e lor de Cr$ 10.945,00, perfazendo o to- Remover da Agência de Londrina nomo de Maringá-PR, mediante o na- •
José ?irarão Ribeiro, conforme os terde Cr$ 110.945,00 (cento e dez mil, (Umuarama) para a de , Santos, sem gemente) da ajuda de custo regula.:
mos dos artigos 67 e 88 do nosso Es- tal
novecentos e • quarenta e cinco eruzel- -anus para o IBC, por s.e ratar de re- mentar, correspondente a um ,1i mês
tatuto.
Para efeito da pre. moção a pedido, o Classificador Pro- de seus vencimentos, mais as traces64/885 - 19 de dezembro de 1964 - ros) mensais.
aposentadoria, foi contado, em vador de Café, uivei 17-A Pedro Cor- dirias eeteeagens.
Remover da Agencia do Rio para a de •sente
termos do Artigo' 113, um res da Silva. Processo 1m9 42.180 de 64/912 - 11 de dezembro de 1984 -- diP •
Angra dos Reis, o Classificador 'de Obro, nos
Remover, da Agencia de Santos pára
de licença especial não go- 1964,
Cafe, DiVel: 14, Wellington Vieira Me- periodo
. 64/902 - 7 de dezemb de 1964 -, a de Recife, o Escriturário de Armadiado, mediante o pagamento da aju- zado.
64895 - 4 de' dezembro de 1964 - Remover por permuta, da, Agência de zém, uivei 8, Jane Rodrigues Feio, Pada de custo regulamentar, correspon
a ajuda cia custo regulamendente a um (1) mês de SM vencimen- Considerar que Lenha Lacerda da Ci- Belo Horizonte para a El bagencia de gue-se
ciara Lima, foi aprovada em concurso Varginha, o Classificador de Café, ni- tar, correepondente a dois (2) meses.
. tos. e as passagem necessárias;
de
seus
vencimentos, mais as necesBibliotecária do SerCiço ~tico vel 14, Boaventura Vilela ee Moura 'e,,
64/886 - 19 de dezembro de 1984 - para
sárias
passagem.
Processos :Os 47.442
Federal
e
Autarquias,
homologado
pelo
da
referida
Suicagencia
a
a
Filial
Remover da Agência do Rio para esta
AdministraçÃo Central, os segUintes Departamento Administrativo do Ser- cie Belo Horizonte, o cador de de 1964 e 48.053 de 1964.
Público, sob referência it9 525, pie Café, nível 14, Wilton Fo eca, sem 64/913 -e 11 de dezembro de 1964' funcionários: Antonio Adonias Areai° viço
Silva, continuo, uivei 7, Juracy da Sil- blicado no Didrio Oficial - Seção 1 Ônus para o DIC; por se atat de re- Colocar A disposição da Comissee de
n9 47.70 Representação e Infração ao Contrava, Motorista, uivei 8, Neyde Gedida - Parte I, n9 127; de 3 de julho de moção a pedido. Proc
no qual foi de 1984,
bando e Descaminho de Café, a Dados Santos, Escriturária, Dixe 8, lo- 1964, página si9 5.892 e lugar;
consi- 64/903 - 7 'de dezembro de 1964 - tilógrafa, uivei 7, Vara Ramos Bartando-os na- Divisai) do Material e classificada e inpriraelin
derar a autorleação caneedicia eelo Ex. Aplicar ao indiciado Yves Assis Che- bula, do Setor de Rádio.
Transportes.
84e887 - 19 de dezembro de 1984. e- celentissimo Senhor Presidente da Re- valier, lotado ha Agencia e Curitiba;
64/914 - 14 de dezembro de 1964 -Concedei ao Guarda, nivel . O, Ma- pública em 23 de outubro de 1964, .por a pena de demissão, na nfoennelade Remover da Agencia do Rio para
dispoeto no *unge 191, tem II, do esta Administração Central, a Datinoel Oliveira, da Agennia • de São despacho exarado na Exposiçâo de do
Estatuto dos Funcionários disto Ins- lógrafa, nivel 9, Neuza Marinho CarPaulo,. ora removido do Armazém II30 Motivos ri9 158. de 19 de outubee de tituto.
Feitas as anotaçOes devidas doso, lotando-a no Departamento cie
1964,
do
Sr.
Ministro
da
Indústria
e
Bauril para o Regulador 83 - Casa
Brande a ajuda de custo regulamen- do Comércio, protocolada na Secreta- nos setores competentes, teentinque- Relações Públicas.
tar,. equivalente a um (1) , mês dos ria da Presidência da República sob -se o indiciado desta decis o e reme64/915 - 14 de dezembro de 1964 te pro- tom-me os autos de iiirtuéri l adminis- Designar os funcionários Paulo Carlos
vencimentos que percebia na ocasião, (19 31.528 de 1964, constituindo
1984;
contrativo
a
autoridade
com
tente
para
MIO
97.940
de•
119
cesso
Silva, Romeu de. Camargo Simões e
Isto é. Cr$ - 38.000,00 (trinta e oito
mil cruzeiros). Processo W 25.746 de siderar que a autorização de S. Excia apuraçii0 da •responsabilid de crimi- RomA0 Martins, todos da Agencia de
nal, desse acusado, por ccnsequêncla Londrina, para, sob a presidência do
foi publicada no Diário Oficial-1964.
64/588 - 19 de dezembro de 1964 - ção I - Parte I - de 16 de novem- cio estatuido no artigo 229 da Lei ne primeiro, constituírem a Comissão de
Remover da A genda de Angra dos bro de 1964, página n9 10.353; cons1. 1.711, de 23 de novembro de 1982. Pro- Inquérito Administrativo incumbida de
Reis para a de Goiânia, o Oficiai de derar que pelo Decreto n9 84.015, de cesso 7.19 0.258-63.
apurar irregularidades que se terem
Administração, uivei 14, Adhemar 13 de julho , de 1964, ' transcrito em 64/904 -- 7 de dezembro ie 1964 - verificado no Annazem*cie Maringa Barra, e investi-lo na ~dto gratifi- nossa Circular ti9 68-64, de 7 de agõsto Remover da Agencia de LonIrtba para Paraná, e nas quais estaria implicado
cada de Agente dr. Agência de Golã- de 1964, o cargo de Bibliotecária foi a de Curitiba, sem ônus paira o DEC, o servidor da Agência de São Paulo,
ida, mediante os vencimentoa corres- classificado no uivei 19, inicial de car- por se tratei' de remoção pedido
a José Carlos Alberto Misse Fiscal, nii
pondentes ao embolo 1-F, previsto no reira. Resolveu nomear Lenira La- servente, uivei 5, Ioiantla Biirboss
vel 12, ora servindo na Agência de
da
cerda- da Câmara- Lima para o cargo Silva Marangoni. Processo n9 48.612 Curitiba. Processo re, 38.609-61.
Anexo V do Regimento do IBC.
gue-se-a ajuda de custo regulamentar, de 'Bibliotecária, uivei 19, do Quadro de 1984.
64/916 14 de dezembro de 1984 - •
equivalente a' três -(3) meses de seus de Pessoal do 1130, lotando-a no De- 64/905 - 7 de dez,embrá ce 1964' - Remover da Agencia do Rio. para a
novos vencimentos, mais as necessárias partamento Econômico. Processos nes Cancelar o ato de remoça() da Dati- de Niterói, sem (Mus para o IBC, Por
passagens.
48.948-84 e 49.043-84.
uivei 7, Judite de Lopes se tratar de remoção a pedido, o Au84/889 - .4 de dezembro . de 1964 - 64 106 - 4.12.64 - a) dispensar lógrafa,
da
Agência
do Rio para es Admi- xiliar de Portaria, nível 7-A, Waldir
Colocar á disposição da Comissão de dos cargos, em comissão,' de Chefe de nistração C'entral,
com lo(ação na do Espirito Santo. Processo n9 43.851
Repressão e Infração ao Contrabando Divisão de Operações- da Sede, atinbdi DMT, objeto da Ordem P. 4-858, de de 1964.
Deecaminho de Café, a agregada lo 4-0 e Assistente Técnico, símbolo 24 de novembro de 1984, m tendo-a
84/917 - 14 de dezembro de 1964 (símbolo 11-9) ~da Oliveira de 5-0, Antonio Julio Rodr:guea Monteiro no
Gabinete da Presidência Setor de
Mendonça Mar~, do Setor de Rádio. Sã; b) nas vagas decorrentes, inves- Rádio), de acôrdo com a dem P. Exonerar dos serviços do IBC, a pedido, o Oficial de Administração, uivei
64/890 - 4 de dezembro de -1964 - tir os funcionários Oswaldo Vaz de 84-898, de 4 de dezembro dei 1984.
12, Alice Maria Cunha, da Agência de
•
111
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a partir de 18 de ageisto de gratificada de Tesoureiro da citada efeito a_ ~Ur de- 1 9 .8.84 e b) desig- tratamento de saúde, a partir de
Agencia, mediante us vencimentos por- nar o Oficial de Administração neve/ 28.12.84 o ar. Noiton Alves, para euba.
1864. Processo n9 37.325-64.
44/918 - 14 de dezembro de 1964 - responaentes ao siinholo 4-P, de acide- 131 Miai plateia, para exercer, em ca- tItudo, nos tarizioe dos Arte. 47 e 63 .
Prorrogar por 31) (trinta) dias, a par- do com o Decreto 119 54.006, de e de ráter Interino .á função gratificada de do Estatuto doe FunciOnários do IBC.
Chefe da Seção de ~lises EStatiatitir de 9 de novembro de 1964, o prem- julho de 1964, que regulamentou .0
64-953 - 29.12.44 - Investir na
eie conclusão dos trabalhos da Comes- 49 do artigo 7 9,-.da Lei ne 4.345, de 28 cas, do citado Departamento, median- função gratificada de Fiscal Supereite
os
vencimentos
correspondentes
ao
sor da Agência do Rio, o Fim* uivei
de junho de -1964. Processo n9 49.670
se.° de Inquérito Administrativo
ahnbolo 4-F, a partir de 1.8.64. Pro- 12, Amando Untai, mediante os voutitunia pela Ordem P. 64-468, de 20 de 1964.
n°
28..456-64.
Gema°
cimentas correspondentes ao símbolo
de julho de 1964. Processo n9 48,008 64/928 - 16 de dezembro de e e64 64-938 - 18.12.64 - Retroagir a 6-F, previsto no Anexo V do Regide 1964.
Remover da Subagência dó Antortina
1
9
,10.64,
03
efeitos
da
Ordem...
mente do TBC.
04/919 - 14 ele dezembro de 1964 - para a Agencia de elorianepolis, o
de 8.10.64. Processo no.-.
64-954 - 29.12.84 - Determinar 'o
Aposentar o Contado; nivel 18 José Oficiei de Aorninistração, uivei 12, An- P-64-745,
riamo da Agência de Goiânia, onde
Bindo, lotado na Agência de Par
ana- tonio Marcos Chenain; sem ônus -para 44.752-64.
64-939 -- 18.12.64 -- Investir na se encontram servindo, para à Agênguá, mediante a percepção dos venci- o IBC, por se tratar ae remoção a pe- •função
gratificada de 'Fiscal Supervie cia de São Paulo dos funeionerios AL.
mentos atribuído& ao &embolo 5-C, dido. Procereo- n9 30.843-64.
sor da Agencia de Santos, o Fiscal,
64-929 -- 16.12.64 -- ieeseenar unia trinei 12, Celso Neves Pereira, medi- demiro Rosa, Joaquian Norberto de
correspondentes ao cargo de maior
Andrade e José Alves Bezeera,
padrão por êle exereldio, /acrescidos da Comieáão de S:ndicencia composta dos ante os vencimentos correspondentes Toledo
deste recentemente removido Para a
gratificação adicional de 25% anate funcionários Paulo Campista Moretz- ao siinbolo 6-F, previsto no Anexo
Agência de
processo ne
e cinco por cento), na forma regula- eahn, José Gomes Ribeiro Filho e Me- do Regimento do IBC. Processo nú- 43.441-64. Niterói.
mentar. Para efeito da presente apo- noel-Pontual Machado para, sob a pre- mero 89.42G-64.
64-955 - 29.12.64 - Alterar a ore
sentadoria, foram contados, em dobro sidéncia do primeiro apurar as irre64-940 - '21.12.64 - .Divastir no dera P 64-472, de 20.7.94 pela qual
nos termos do artigo 113, do despose- gularidades constantes ao processo n9 cargo, em comissão, de Agente de le foi anu-sentado , compulsoriamente o
tivo regulamentar acima citado, 2 16.19744, ante ais -normas de serviço CateorIa,naAgêncla de Consumo In- funcionário Sebastião do Nascimento,
(dois) periodos de licença especial nau aprovadas pela areiona em 21.1.64. terno de Bão Paulo, o funcionário lotado na Usina de Santa Bárbara,
gozados. Processo )19 43.754 de 1964. Flete em consegue-nela, cancelada a Agenualdo Amaral, mediante a par- para o fim de fixar as seus proventos •
Ordem P. 64-872, de 25.11.64. Proces- cePÇão dos vencimentos corresponden- no valor de 04 72.800,00 (setenta e
a 64/920 - . 15 de dezembro de 1984
tes ao símbolo 20. Em consequência, dois mil e oitocentos cruzeiros) metiCancelar o ato de remoção da Dati- so nv . 16.197-64.
64-930 - 18.12.64 - Aposentar, a fica cancelada a gratificação de re- sais, atribuídos ao' nível 9, acrescidos
lógrafa, nível 7, Judite de Lima 'Ares 'partir
de
1°.11.64,
o
Fiscal,
uivei
18,
da Agência do Ria para esta Adminis- criando Castelpoggi Bastes, lotadcena presentação de Gabinete que lhe foi do adicional de 15% e, com efeito a
tração Central, com lotação no Gabi- Agência do RIO, no e termos do Art. atalbuida pela Ordem P 64-73e, de partir de 10.7.84.
N9 64-958 - 29-12-64 - Prorrogar
nete da Presidência (Setor de Ra- 106 item II do. mesmo Estatuto me- 19.10.64.
64-941 -- 2112.64 -- Prorrogar por por 30 (trinta) dias, o prazo de condio), constante da Ordem P: 64-001a diante
a
percepção
ae
seus
venclinene
de 7 de dezembro de 1964; mantendo- tos integrais, atribuídos ao senbolo 30 (trinta) deis, o prazo de conclusão clusão dos trabalhos da Comissão de
-a na Divisão de Material e Trans- 6-F, correspondentes a função grati- dos trabalhos da Comissão de Inqué- Inquérito Administrativo instituída
rito Administrativo instalada pela Or- pela Ordem P 63486, de 18-10-63. portes.
Lcada de leiscal Supervisar que vinha
64/921 - 15 de dezembro de 1904 - 'exercendo,. acrescidos da' gratificação dem P 64-644, de 14.9.64. Processo n9 Processo n9 51.882-64.
N9 64-957 - 29-12-64 - Aplicar ao
Designar, o Assistente Técnico do adicional por tempo de serviçe na base 51.049-64.
- -22.12.64 - Prernegar por servidor Frederico Brogger Neves, loAgente de 1 . Categoria, da Agência de 25% (vinte e como 'par. aeuto) sobre 3064-942
dias, o prazo de conclusão tado na Agência do Rio, a pena de
de Consumo Interno de São Paulo, Qs referidos vencimentos, na forma doa(trinta)
• trabalhos da Comissão da Inqué- demissão, na conformidade do disposto
Olindo Coceizza, para responder pela regulamentar. Proce._so n9 671-64.
rito
Administrativo
instituída pela no Art. 195, item III, do Estatuto doe
citada Filial, a partir de 7 de dezem- 04-931 - 16.12.64 - investir na Ordeen-P 64-582, de 1.9
. 64, Processo Funcionários deste Instituto. Feitas as
bro de 1964, tem prejuízo de suas função gratificada de Fiscal Su p erei - no-51.501-64.
anotações devidas lios setores compefunções mediante as vantagens regu- .sor. da Agenca do • Rio c) Fiscal, til64-943 - 24.12.64- Remover deslamentares.
rei 14, Wenyr Moura Neves, na vaga ta Administração Central para e Agen tentes cientifique-se o indiciado dós64/922 - 15 de dezembro de late - ocerrida com a apasentadoria do ar. da do- R.o, a "escriturária, nivel 8, ta decisão. Processo n9 26.251-64.
Na 44-958 - 29-12-64 - Autorizar
Designar o Chefe da Divisão de Mer- Orlando Castelpoggi Baseia, com efei. Orolita
elasue Abreu Campos. Pra 2 pagamento
da diferença da gratificados, Fernando Sarmento Martins .to a partir de 19 . 11.64, • mecliante as casso n9 47.509-64.
cação de representação, instituída peai
para substituir o Chefe Geral do De- vencimentos correspondentes ao een- • 64-944 -28.1264
Legar na Con- Resolução
n9 379, de 13-12-63, da Junpartamento Econômico, João Leao polo 6-F preaestq no Anexo V do Re- tadoria Central' o entoei de AdkniSattamini Netto, por motivo de &mento cio IBC.
n:straçâ,o. nivel • 16, Julio Cesar da ta Administrativa do IBC; correspondente ao período de 1-6 a 2-8-64, em
viagem, a serviço, para integrar a De- 64-932 - 16.12.64 - Aplicar ao Es- Fontoura. Processo nv 20.78 - 9gâ.
legação do Brasil á reunião da Junta criturário, uivei 111, Haeoldo Games 64-945 - 29.12.64. - Tornar ..S111 fae.e do aumento de vencimentos concedido
pela Lei ri' 4.345; de 26-644.
Execuava da 010, em Salvador, a Carranca, ao Fiscal, nível la Moela() - efeito a Ordem P 64-808, de 5.11,64.
Processo n9 26.216-64.
párar de 10 de aezembro de 1964. nus "unos Dee; acame e a ClAssifl- N9 64.-946
29.12.64 - Conceder
549 84-959 - 30-12-84 - Remover
*lermos dos artiens 67 e 68 do nosso oador de Café, uivei 16, Jaciir Bicudo ao Agente da Agência
do Rio; Jose desta Administração Centrai para_ a
eruidade, lotados na 'Agencia de SanEstulto Processo. n9 51.436-64.
de eu.spen3ão 'pre- Fraga Moreaee Júnior, ae férias eegu- Agência de Rio, o Fiscal, nível 16. Cid
64/923 - 15 de deoenbro de 1984 - tos, a pmalidade
tes ao exer- Azevedo Évora, o inveetaio na função
pelo prazo de eu (novenea) lamentares, corresponden
Posegurar, com_ efeito a partir de 20 ventiva
noa tetrnes do aillgo 199 do Es- cício de 1964, a - partir de 4.1.65. Paia gratificada de Fiscal Supervisor da
de novembro de 1964, co funcionário alas,
substitui-lo,
nesse
Impedimento,
de- Agência do Rio, eona os vencimentos
tatuto dos Funcionários do Lie. terce
Walter Figueiredo ttessureição, ictado ceaso
signa o Assistente Técnico do'Agente correspondentes
fa
51.598-64.
ao sirabolo 6-F, prena Agência de São Paulo em virtude 64-933 - 16.12.64 - Determinar a da citada Agência; José Peres Rodei- visto no Anexo V
do Regimento do
de ter exercido cargo_ em comissão e instauração de Inquérito Addiirestra- gues, com as vantagens previstas nos II3(e.
função gratificada per periodo con- tiro para apurar a responsabilidade Art. 87 e 68 -do nosso Estatuto. Pro549 64-960 30-12-64 a) tornar
secutivo superior a la (dez) anos, o • itiebuiael ao, funcionários Haroido
ceeso ri 48.20'i-6s .
sem efeito a Ordem P 64-906, de 11
vencimento equivalente 'ao vaiar do mee Carranca, Antonio Commgo8 alas 64-947 - 39.12.64 - .....ar sem de
dezembro de 196f; b) dispensar da
símbolo 5-0, cearespondente ao cargo acoime e Jadir Bicuao lealdade e de efeito a remoção para a Agência de função
gratificada de Agrônomo Reside maior padrão por ele exercido.
outros cujos nomes surjam no ...rens- Paranaguá do funcionário Maneei Eu. dente, símbolo 3-F, em Dourados genio
Nascimento
Sobrinho,
objeto
da
correr
da
instrução
do
respectivo
proo Engenheiro Agrónomo, nível 18,
64/924 - 16 de dezembro de 1964 -.
designando para esse trabalho, Ordem P 64-926, de 16.12.64, continu- MT,
Designar o Chefe da Seção de Im- cesso,
ando em consequência, a exercer suam Bento Cardoso Pato; c) removê-lo,
Comiwão:
Mano
Romite
a
seguinte
prensa em Brasília, Antonio Prejat Sebaetaão Borghi Covizzi e Durval Al- funções efetivas de Tesoureiro Auxi- sem ónus para o IBC, por se.tratar de
remoção a pedido, puxa Campo Granpara substituir o Delegado da Direto- ves Rodrigues, sob a presidência do liar, 'junto à Agência de Curitiba, ria do IBC naquela Capital, Nivaldo primeiro. P.-0Ce_30 n 9 51.698.64,
64-948--- 29.12.64 - Dispensar da de - MT, a fine de exercer a função
gratificada
de Chefe do Serviço DeGallo, durante o seu impedimento, a 64-934 -- 16.12.61 - Dapenear da função gratificada de Chefe do SergiOnal
de
Asastencia
à Cafeicultura
partir de 1 9 de dezembro de 1964, com função
viço
de
Administração
da
Agência
de
gratificada -de Encarregado de
(SE'RAC). mediante a percepção
as vantagens previstas nos axtleos
Parana gauá, O Fiscal, Il. 14, Hélio de
Turma
do
Arquivo,
da
Contadoria
Cene 88 do nosso Esuaeno. Processo n9 tral, o Oficial de Administração, ui- Melo Leite, e removê-lo para a Agên- dos vencimentos correspondentes ,ao
3-10: Processo n9 52.322-64.
51.083,64. .
vei 12, Rafael D'Avilla Matos,. e re- cia de São Paulo, sem Onus para o símbolo
549 64-961 - 30-12-64 -- Exonerar
64/à25 — 16 de dezembro de 1964 -- move-10 para a A g ênc ia ao Rio.
dIBideo,. por se tratar de remoção a lieRetroagir a 4 de agôsto .de 1904, as 04 - 935 -- 10.12.64 -- Autorizar o
a Pedido, do cargo de Fiscal, uivei 12.
vantagees da a dera P. 64456, de 15 pagamento aos funcionários integrane '64-$149 - 2e.12.64 - Remover as Ricardo Roberto affillos Alegre, lotade setemb ro de tee4, que investiu na em das carre.eas a seguir discrimina- Agência de Gotenia para a de Nite.ae do na Agência de Curitiba, com efeito
função gratificada de Secreteria do das cone efeito a partir de 19-6.64, sela Ónus' para-o ei30, por se tratar a partir de 20 - 10 - 64. Processo n9 34.795
Agente de Agencia Rio, a servidora de uma complementação que, somada de 'remoção a ped:do, o .Classificador de 1964.
549 64-962 - 30-12-64 - Aplicar aos
"It 'aea dos Anjos Cepella.- Processo ne aos seus vencimentos, corresponda ao de Café, uivei 14 José Alves Bezerra.
39.381•6e.
valor atribuído aos niveis iniciais a' 64-9.50 - 29.12.64 - Remover da endiciados Carlos Pedro IVIala da Pe64/926 - 15 de dezembro de .1964 - que se refere o Decreto n e 55.004, de Agência de Paranaguá para a sua nha e Jorge de Melo Silva, lotado na
1ns:enlear do cargo, em comissão, sie 13.S1.54 pelo/toado no 'Dielrio 0/icial agência de Varginha, o Escriturário, Agência Rio, a pena de "repreensão"
contormidade do disposto no ArtiTe ee airo da Agência de Curitiba
(Seção I - Parte I), de 16.11.64, pá- silvei 8. Aryone de Albuquerque Lima na
188 do Estatuto aos Funcionários 1
eagoria„ o Tesoureiro-Auxiliar,' gina 10.339, ou seja: Níveis 19 e 20 sem
ônus para o IBC, por se tratar go
e
do MC. Processo ne 59 34e-63. •
Man,el Eugenio Nascimento Sobrinho, - Estatístico; Redator e • Técnico de de remoção a pedido,
Ne 64-963 - 31-12-64 Deeienex
e remove-lo para a Agencia de Pa- Administração. Processos nes
64-951 - 29,12.64 -- Remover aa
ranaguá, mediante a pagamento da 47.951-64 e 48.101-84.
Agência do Rio para a de e Paulo. como Assessores &nativa nesta Presiajuda de custo regulamentar, • Corres- 64-936 - 17.12.64 -- Retroagle a o Fiscal, uivei 12. Anton'o Ramo % Ro- de:rime mediante a percepção de uma
pondente a 1 (una• mês de. seus v.en. 1 9 .e.64. as vantagens da Ordem
(legues, mediapte o pagamento da Gratificação de Representação de Gacimentos, mais as necessárias pae- P.64-792, de 29.10.84. a'rocesso 129 ;
apeia de custo, equivalente a um 11 binete, noa valores mencionados, co
45.129-64.
sagens. Processo n9 48.670-64. .
nen de seus vencimentos; m a is as seguintes: Cr$ 285.000 mensais: Mauro Moitinho aMita; christovam Sou84-937 17.12.84 - a) despenam necessárias paesagens.
64/927 - 16 de dezembro de 1964 Despe/mar da função gratificada de da funçãO gratificada de Chefe da 64-952 29.12.84 -a. Designar O As- to Lyre de Freitas; Cr$ 310.000 ' menChefe do Serviço de Administração, Seção de Análises Eetatisticas, do De- sistente Técnico do Agente da Agên- sais: Mamais da Costa Cruz; Pieda Agência de Curitiba, o funcionaria partamento keememico, o Estatística cia de Paranaguá„ Osvealdo Franco gine Helena Rodríguea Ribeiro e
Lula Rendo, e invest1-10 na funnão uivei yr, Alfredo teceloa Vieira; oom Vias" por motivo de licença para Maria' /Cátia da Mendonça Mala.
' Goiânia,

DIÁRIO. OFICIÁ! (Seção I

rça-feira 16
249 64-964 — 31-12-64 — Prorrogar
pelo prazo de 1 (um) ano, no periodo
Compreendido entre 1-1 a 31-12-65, o
contrato, como . Estagiários, mediante
perce pção dos vencimentos correspondentes ao nivel 13, a fim de servirem nos setores abaixo citados, os
seguintes estudantes: Departamento
Econômico; Estagiários de Economia:
Luiz Felipe do Paço Ntattoso Mala;
Sérgio Munia Wright; Fábio Leal de
Macêdo Filho e Roberto Carneiro Vaz
Pinto; Estagiários de Estatistica: Joaquim do Valle Ribeiro; Orlando Sá
Leite; Estagiários de Biblioteconomia:

Vera Maria de Araújo Lege; Raquel
Tavares Joffily Bezerra — Departamento de Contrôle da Comercializa40: Estagiário de Economia: Hamilton Carvalho) Tolosa. As despesas de-

correntes serão atendidas pelo recursos concedidos pela "Junta Administrativa parti "R,eaparelhamento e Desenvolva/isto° de Programas, Serviços e
Trabal '.os Especificas".
N9 64-988 — 31-12-84 — Determinar.
a instauração de Inquérito Administrativo para apurar a responsabilidade doa Fiscais Neator Péricles Pereira
da Silva e Oswaldo Moreira Brown,
lotados 'na Agéncia da Rio, principais
responsáveis pela denominada Associação dos Fiscais Tributários de Café.
designando para êsse trabalho a seguinte Comissão: José Gomes Ribeiro
Filho que funcionará como Presidente, Moacir Cardoso e Domingos Alves
Carneiro Júnior, todos desta Administração Central. Processo n 9 26.933-64.
149 64-966 .— 31-12-64 — Conceder
com base no Art. 138, alínea III, do
Estatuto dos Funcionários do IBC, a
Gratificação de Representação de Gabinete, aos funcionários abaixo citados, nos valores a seguir mencionados,
com efeito a partir de 1-22-64: ..'
Cr$ 60.000 — mensais Maria José XIsnenes Lima; Elza Vieira Nunes; Carmento Dolores Leite de Vasconcelos;
José da Silva Melo; Altair José de
Almeida: Armando Agres" da Cunha
e Maria Luisa Marques dos Reis; Cr$
50.000 — mensais — Krsenia Lima
Pereira: Léa Rizzo dos Santos; Yolanda Lassance Reichel; Ani Pichler;
Darcy de Souza MagaBosta
lhãe ,-susto Ferreira Chaves; Cr$
40.oto mensais — Alfredo Guimarães da Freitas: Giroflia Monte Ferreira; Alcides Dias das Santos; José
Carlos Marques da Silva e Jercy Werneck; Cr$ 30.000 mensais — Antonio
Barbosa Dantas; Geraldo Alipio
Castro; Joaquim Rodrigues Cardoso:
Juranclir da Conceição; Domingos Nogueira Rangel; Jair Viana dos Santos e Milton de Araujo Em consequtncia de presente concessão, ficam
os funcionários citados obrigados a
prestar serviços ao Gabinete desta
Presidencia, , em regime de tempo integral e permanecerão á sua disposi-•

eervacionista, uivei 8, João Paulo dos
Santos, sem anua para o IBC, por
se tratar de remoção a pedido. Processo n9 53.477-84.
149 84-970 — 31-12-64 — Era aditamento à Ordem P 64-966, de 31 de.
dezembro de 1964, conceder ao Continuo, uivei 11, Ivan Campos, lotado
no Gabinete desta Presidencia, a Gratificação de Representação de Gabinete, prevista no Art. 138, alínea III,

do Estatuto dos Funcionários 11.IBC,
arbitrada em Cr$ 30.000 (trinta mil
cruzeiros) mensais, coro efeito partir . de 1-12-64.
149 64-971 — 31-12-64 — Canelar o
ato de admissão do estagiário contratado, Roberto Carneiro Vaz P1no, objeto da Ordem 13 64-15, de 9-1-64.
com efeito a partir de 15-12-64.1 Processo n9 52.613-64.
(J49 491

— 10-2-65 — Cr$ 163.200)

EDITAIS E AVISO
AVISO AS REPARTIÇÕES
POBUCAS
O Departamento de Imprensa Nacional avisa às
Repartições Públicas em geral itte deveio providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos diciaiti
até o dia 26 de levo:raro
Corrente, a (ine de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data.

' , MINISTÉRIO •
DA VIAÇÃO E OBRASPÚBLICAS
-

forme o referido projeto pelo preço
global prOposto e de acórdo com as
normas e especificações técnica la vigentes no "D.N.E.R.;
c) preço global para a exect.t2icrlo da
obra, neste compreendidos os

ir

serviços, materiais e encargos coes-.
seios a sua completa realização e a
sua' entrega rematada e perfeita em
todos os pormenores;
d) orçamento, com o qual foi ,obtido o-preço global, indicadas es quantidades aproximadas de sarviços e
obras a executar e os respe(ltivos preços unitários. Esses i/I•eços unitários,

que serão apresentados em algarismos, e por extenso, devem. ser cal-

E.F.C.B.

O Diretor-Geral do. Departamento 1 19 Instalação:
1 29 Colocação de ferro no'nNacional de Estradas de Rodagens
neste Edital denominado D.N.E.R., teiro de serviço;
torna público para conhecimento dos • ( 39 Infraestrutura;
Encontros.
Interessados, que fará realizar às 14,30 Pilares.
horas do dia 22 do mês de março de •
1965, Da sede do D.N.E.R. à AveI 49 SuperestrutUra;
Escoramento.
nida Presidene Vargas n9 522, 219 andar, no Estado da Guanabara, seis Fôrmas.
Armação.
a presidência do Engenheiro . Salvan
Concretagem..
Borborema da Silva, concorrência
1 59 Acabammto:
pública para execução de trabalhos
Pavimentação,
rodoviários adiante • descritos, medi' Guarda corpo.
ante as condições seguintes;
• Limpeza e p naira.
I — Proposta documentaçrio
e

I. poderá apresentar prolmata toda
e qualquer firma, individual ou social, que satisfaça as condições estabelecidas neste Edital.
Parágrafo único. Não serão tomadas em consideração propostas apresentadas por consórcios ou grupos de
f irm as-.
2. A proposta, a documentação e
o aneprojeto exigidos, serão entregues ao Presidente da concorrência

Nacional de Estradas de Rodagem —
Concorrência Pública — Edital número 6-65", o primeiro com o subtítulo — "Proposta",- o segundo com
o subtitulo "Documentação" e o último com o subtítulo "Anteprojeo".
3. Conterá á proposta, em duas
vias:
a) nome da proponente,' residência ou sede, suas caracteriaticas e
identificação (individual ou social);
. b) 'declaração expressa de ace l tação das condições deste edital e Oe
que, se vencedora da concorrência,
complementará o anteprojeto consubstancia:idoso em projeto completo
Be. para a Sede de Agrônomo de No- e pormenorizado sem acréscimo de
va Esperança — PR, o Pratico Con- preços, e que execotará a ,obra con•

g) Prova de que os responsáveis
pela firma votaram nas últimas -eleições (art. 38, 1 1 9 , alínea csda Lei
n9 2.550, de 25-7-55):
h) cronograma percentual da distribuição financeira dos serviços,
1 1 9 A documentação poderá ser

aprJseatada por fotocópia devida,
mente autenticada;
1 29 Cada documento. deverá estar

selado na forma da lei;
3 9 Para as firniaa regularmente
registradas no D.N.E.R. a apresentação dos documentos constantes das
aliam b, c, d e o, fica substituida
pelo cartão de registro.
1 49 O requerimento de que trata
a alínea 1 deverá acompanhar em
separado .o envelope contendo a documentação. •
1 59 A prova de quitação com o
imposto sindical dos empregadores
seres a do Sindicato Nacional de Indústria da Construção de Estradas.
Pontes, Portos, Aeroportos, Barragens
e Pavimentação. Caso a firma náa
a apresente deverá provar que a sua
atividade preponderante é de out.: a
natureza, apresentando, portanto, o
documento de quitação do sindicata
respectivo.
II Provas de Capacidade
d. A participação na concorreitécnica.
7. Para prova de capacidade técnica será exigido atestado de Repartição Isecieral ou Estadual de lis-

culadas levando em conta todeis os
serviços, materavs e encargos I que.
mesmo não especificados, sejam nece.szárlos a completa e perteitaexecução da obra. O D.N ER. a - re- ver a concorrente construido para a

serva a faculdade de aprovar e modificar os preços unitários para quaisDEPARTAMENTO 'NACIONAL quer acréscimos da obra;
a) prazo para a execuçao total da
JE ESTRADAS DE'RODAGth; obra, contado em dias consecutivos;
f) diagrama de avanço dos-s erviEDITAL DE CONCOR.RENC/A
ços e obras, com Indicação do Animo
PUBLICA N9 6-65
e do fim de cada etapa da obra; de
Rodovia; GR-2-SP (Duplicação).
acôrdo com o seguinte critério, po• Trecho: Lavrinhas — Cachoeira dendo a empreiteira torná-lo mais
Paulista.
pormenorizado. reservar.do-se
Obra: Projeto e construção de uma E.R. a faculdade de aprova-lo ou
ponte Vibre o rio paraíba e &Obre a .modificá-lo.

ção sem qualquer limitação de horário.
N 9 64-967 — 31-12-64 — a) tornar
sern efeito a substituição da funcionária Eunice Teixeira. Nogueira, objeto da Ordem P 61-884, de 1-12-64;
bi designar o Oficiai de Administração, nivel 12, Maria José Xiiriencs Li- aicma referido, no lotai afima e a Escriturária, nivel 8, Arei Pich- xado para a concorrência, eas'enveioler, para substitutrem o Assistente pes separados, fechados e lacrados,
Técnico desta Presidência, Eunice Tei- contando em sua parte externa e
xeira Nogueira, durante o seu impedi- fronteira os dizeres: "Departamento

mento, por motivo de férias regulamentares (exercidos de 63 e 64), a primeira de 2 a 31-12-64, e a segunda a
partir de 4-1-65, ambas com as vantagens previstas nos Arts. 67 e 68 do
nosso Estatuto
N9 64-968 — 31-12-61 — Determinar
que os funcionados Celine Mar Uns
Pinheiro Neves e Sebastião do Couto
Campos exerçam as atribuições que
lhe foram cometidas pelas Ordens P
64-762 e P 64-896, de 16-10 e 4-12-84.
respectivamente, sem prejuízo de seus
encargos junto á C.E.A.C.
•
— Remover da
N9 84-969 —31-12-64—
Sede de Agrônomo de Santa Ines —
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Parte II)

g ) a juizo do Pres.idente da oncorrência, poderá ser exigido o reconhecimento . por taleblião do Estado da Guanabara da 'firma do signatário ou responsável pela propo sta.
4. A proposta será apresentada em
papel tipo oficio ou carta datil() ra-

fada, em linguagem clara, sem en endas, rasuras ou entrelinhas.
.
5. Conterá a documentação;
a) carteira de 14:lenidade do
spiansável peia firma e signatárol da

proposta;
.
la) carteira profiasional devidamente registrada no CREA do engénhieo
responsável pela firma na execaçao
da obra, bem como certidão de i registro da firma e _prova de quitação
de ambos com o CR,EA;
c) provas de quitação com as .
zendas Federal, Estadual e hl C1pal (certidões).
ci) provas de cumprimento da legielação civil, comercial e . traballis- ta, vigente (contrato social, lei dos
dois tèrças, impôsto • sindical relati-

vamene aos empregadores, emprega-

tios e responsáveis técnicas, Certid se

negativas de protestos, atestado a ue
se refere o Decreto n9 50.423, dC 8
de abril de 1961), etc.;
e) certificado de capacidade
mica;
11 requerimento Solicitando au 1aaÇão para -depósito de caução;

relerias Repartição pontes ou viadutos de concreto armado cuja soma
de comprimento atinja a 1.000 metros e, ainda, haver construido ponte
ou viaduto de concreto armado d.e
comprimento minlmo de 180 •netros
no prazo de 240 dias ou obra maior
em prazo equivalente.

8. As firmas inscritas no D.N.
E.R. e classificadas rii categoria
"A" ficarão isentas da apreaentaçao

do atestado acima referido, para parti cipação na concorrência .objeto
deste Edital.
— Caução
9. A participação, na concorrène,a
depende de depósito de caução, ta
Tesouraria do D.N.E.R., no valor
de Cr$ 2.500.000 Idois milhões e quinhentos • tini cruzeiros) em Moeda
corrente do pais, em caderJetas da
Caixa Económica, em apólice da
vida pública, em obrigações do 'tesouro. em letras do Tesouro, em letras de câmbio, de importaçao e cie
exportação do Banco do Brasil Sociedade Anônima, representados pelos respectivos valores nominais.
a 19 O recolhimento da caução será
efetuado pelo concorrente após deferimento pelo Presidente da concorrência, do requerimento de que trata
a alínea f do are 59 dêste edital;
1 29 'A comprovação do recolhimento da caução deverá ser entregue à Comissão, até a hora mareada
pari, a abertura dos anteprojetos;
1 3 9 Fica sujeita A s anções l e g a a,
indep endentemente da declaração de
inidonefclade, a fina que tendo requerido, não tenha satisfeito o depósito da Caução, no prazo que lhe
foi deferido;
49 Cohhecidos os resultados da
concorrência e a ordem is clas.si.ticação dos participantes, de acôrdo
com o critério l ulgador dê:ito edital,
as cauções serão devolvidas median?.e requerimento dos interesados,
exceção feita aos três primeiros colocados, os quais

só

obtrr,

devolução de suta. respecalvas JaLiCer2S
depois de homologada a conct, , réucia pelo Conselho Executivo.
'a 59 A Caução correspondente à firme leia cada vencedora ficará em
poder do D.N.E.R. para • garantiu
da assinatura e fins le contra,.
10. O vencedor da concorrência,
para efeito de assinatura do contrato de empreitada, reforçará a caução Inicial, com outra de valor tal
que complete 1% do valor drIc xer.
•

*3

•
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Processo • julgamento da
apresentada, eloadide • despesas: O. conta da verba 4.1.1.3.0/ XII Concorrência
viços contratados, era moeda correu- deficiênata
do orçamento do D.14.18.14. para
anteprojeto
em
causa,
oie
acentua°,
. de do pala enr cadernetas de, Caixa
196.5.
39.
A
Comissão
de Concorrências de '
Econômica, em apólice da divida pú- mediante declaração da concorrente
33. Demonstrada tempestivamente
blica, em obrigações do Tesouro, em de que, se vencedora, executará Sett a insuficiência do valor aproximado Serviçose Obras competirá:
a) examinar a ~entoa apreletras do Tesouro, em letras de cem- projeto de acõrdo man as exigência& atribuide aos aerviçoe a que se re• sentados
pelas firmas concorrentes;
'
das
pela
comissão
julgadora,
fottataa
ido,
de
iraportaçãO
e
de
exPertação
fere o -presente edital, ficara assegu- b) Verificar se os projetas e as proglobal.
do Banco do Brasil 8. A., repre- af ta acréscimo de preço
rado ao concorrente vennedor, se lhe postas atendem as condições estabelea
.18. Se, te do a contratante ela.- convier,
sentados pelos respectivos acalores noe, e, critério do D.N.E.R.. cidea nêste edital;
eto de catada com o
minais. Não se admitirá, na hipóta.se borado seu proj
da
c) verificar a selagem das propos.
anteproIeto aprovado na concorrên- Mediante aditamento ao contrato
• em que • o atributo financeiro- difeempreitada original o prosseguimene .da documentação;
rido ao contrato venha a eer mfe- cia, ou enforme as exigências da to dos serviços até a conclusão, con- tas
d) rejeitar o projetos e as Propostas
comissão
julgadora,
forem
verificarior ao custo dreiristo no canal, redicionado
a
disponibilidade
de.
reque não satisfizerem as exigenetaS
dução sabre o valor da- caução ini- das diferenças entre es terrenos in- cursos orça.menterios. No aditamen- este
edital no todo ou em parte;
dicados peles sondagens e os encane to serão mantidas as condições do
cial. .
e) rubricar os projetos e pro15 19 A calção iniciai será rafar- tiedos durante e construção, e estas contrato original.
postas aceitas e oferecê-las à rubrica
çada, durante a execuçã.'o dos eervi- difereneas acarretarem acréscimos ou
dos representantes dos concorrentes
X -- Contrato, Multas e Rescisão
ços coraratadoe de forma a totaliaer, diminuição nas quantidades de serao ato;
sempre 5% dos serviçal executadas; - viços ou obras, serão os mesmos con- • • 34. A adjudicação das serviços será presentes
I) lavrar ata circunstanciada da
enquanto a caualo inicial correspon- siderados no camp-uto do -preço glo efetuada , mediante Contrato de em- concorrência
le.la p esinê-la e crahêr
-bal.Prdetminaçãodvlrs
der a 5de dos .serviços executados, nao
assinado no 'D.N.E.R, eb- as e addetara,s das representantes doa
acréscimos verificodos, serão .adoll- preitada
serão efetuados es reforços.
servando as condições estipuladas. concorrentes presenbes ao ato;.0 V A caução inicial a oa resPaz- tidos as. preços unitários cantratual- • neste edital e as que constam da g) erganIzar o mapa geral
da Coamerne.nrevistee.
levantados
de.
reforças
serão
tivos
respectiva minuta, a -Capas-içá° dos Garrenea e emitir parecer, Indicando
pois de coacluidos os serviços e re19. A contratante deverá executar, intnaandos, na Procuradoria Judi- a proposta mais vantajosa.cebida a obra pelo D.N.E.R. Em junto a obra, eia local a ser desig- e/ai do D.N.E.R,.
40.- Pana jul gamento da concorrdn.
caso de rdiado do contrato e mana nado pela fiscalização do DNER., uma
Parágrafo único. A. contratante
atendidas as condições deste edital
rupçâo dcs eerviças não ,Serão
referência de nível 'de dpo perma- caberá, o pagamento, do selo propor- golas:der-se-à vencedora. a firma que
vidos a caudia inicial e os reforme,
25. O prazo para a execução total cional devido ao contrato ,de ateado apresentar o menor quociente da dia menos çue a rescisão. e a paralieaservieos será de 270 (duzentos corno disposto no art. 79 da Lei i nú- visão do- preço global de sua propos-.
ç5o dos serviços 'decorra de -acódio edos'
eetenta)' 'divo consecutivos coma- mero 4.a88,- de 23 de agasto de 1964. ta pelo número de ponto5 . atramfdos
com o D.N.E.R. ou •de fared.cia
33. O contrato estabelecerá mui- a seu ante-projeto, de aa5relee com as
dos a partir do *dia de infeto, inclufirma.
tas, aplicáveis a critério do Diretor- "Normas para • concurso de projetos
sive ate.
Geral
do D.N.E.R., nos eegninee dg estrutura".
- Local e-Natureza dos Serviços
27'. A prorrogação dos prazos fi- casos:
aalla
D i spcsIções gerais
11. Oe serviços ebjeto do*presents cará a exclusivo critério da DiretorI - PO: dia que exceder ao prazo
na Geral. do D.N.E.R.. e ene/ente será
edital comsistem no projeto
41.
Ao,
.Consellio
Executivo do ....
de conclusão dos serviços: Cr$ C0.0e0
construdio ele uma ponte de. con- poszível nos seguinte- casos;
D.N.E.R.
se
reserva
o
direito de an a(sessenta
mil
cruzeiros);
falta
de
elementos
técnicos
para
a)
erro armado mormal, me pretendildr a concorrência, por conveniência
execução dós trabalhos quando o forda) na roardela .B11-2-3P, trecho
administrativa, Sem que aos concorQuando
os
serviços
não
tinecimento dèles couber ao D.N.E.R.; verem o andamento prevista no dia- rentes caiba indenização de qualquer
vrinhaz-Caeaceara.
12. A obra localiza-se nas Proas- .b) perlado "excepcionai de chuvas; grama de avanço; quando não fo- eipecie. •
c) atraso nas desapropriações atin- rem executadas perfeitamente -de
2.1dd:ides de lan 13 sôbre o rio PaParágrafo única. Em caso de anua
raíba e sabre a E.P.C.B., eezenval- gidas pelos trabalhos;
acordo com o projeto, as nomes tec- laçar) pa concorrentes terão- direita ,a
ordem escrita do D.N.E.R. nicas e especificações vigente no caução e receber a documentação que
vadie. era tangeate e em nivel na
cota 5e7,2;l0; terft um comaredente para peralisar ou restringir 9, axequando as. trabalhos de accmpanhar a respectiva peopoeta,
mínimo da. 2ireen e iargura toal de eue'Jo doa trabalhos, no . interésae .da fiscalização dos serviças forem dial- mediante prévio requerimento.
10,80m, O vão centtaL sere obriea- administração:
42. Ots desenhos referidos nade
quando-a administração fór
e) excesso em relação k3 quanti- cultedoe;
tódamante um arca biengastado com
inenaránee Mio:muda pelo contra- Edital, necessários ao projeto das
dades de serviço admitidas no pro- tante;
vão de le0 a 110 metros, obras,
swdo fornecidas aos interea
quando o contrato fôr transfeNa margem direita, um dee vãos jeto;
doa na Divisão. de Construçãa do ..
rido
a
terceiros,
no
todo
ou
eia
parte,
I) medificação do pro jeto •
terá que obedecer ao gabarito de , aia
,sem - pnivia autorização do Diretor- D.N.E.R. (Serviço de Cor,steuçao de
dupla da R.a' .C.I3. Na mergerà
Geral do lia.N.E.R. - var1áve4.s de Obras de Arte):
VIII
Pagamentos
querda a divisão de vãos eere tanta
43. Os serviços serão considerados
Cr$ 60.000 "(sessenta mil 'cruzeiros)
quanto possível similar a ele outra
era os pagamentos sr.-1.10 efetuados a Cr$ 1.000.000 nen milhão de cru- cencluidoe após el. retirada das fôrmas
margem.
de acórdo com o parcelamento e, ser zeiros). conforme a. gravidade da e eseoranantas feitas reparas na obra.
se a Ur-Unção ju:car necasaário; e
estipulado na contrato. O referido telt&
V - instalação do Canteiro
executada i os eerieços finais referidos
-parcelamento será regido pelo dia36..0
contrato,
estabelece
,*
a
resnó parág.,-..to
grama de aunei:, dos serviçca e
13. A deepasa de .instalação.'
pectiva
rescisão,
Independente
'da incanteiro de serviço deverá Ser consi- piaras a que, se refere a elinea do
44. A caução Inicial e da reforços
terpelação judicial. sem que o conderada corno um elemento de ennI- item 3, capítulo I.
tratante tenha 'direito a uadenieeçeo serão levantados após 60- (sei:senta)
poslçáo dea Pianos , unitários,. aão.'
dias
da data de assinatura do tema
29. Cattande depositada no canteiro de qualquer espJei.; quando o conconstituincia por consequência um
de recebimento definitivo da obra peserviço a armação de aço neces- tratante:
item especifico do orçamento, entre- de
a) não cumprir quaisquer das obri- lo
tanto, poderá o D.N.E.R, conace.- sária a execução ea obra, nas quan•.
4.5 Os
ran na modalidade de pagamento e, •tidades exigidas pelo 'projeto, poderá gações estipulades;
Os interessados que tiverem
empreiteira receber, a titulo de • b) não recolher multa imposta, Vidas de caráter técnico eu legal na •
can acréscimo do valor glabal
adiantamento,
importância
nunca
sudentro do prazo determinado;
interpretação dos termas deste Edieara, unia pai:c213 no valor rpáx:mo perior a
MS do' valor da referida •c) incorrer em multas Por mais de tal serão atentados durante o esaae.de Cr$ 2.0C.3.000 (dois miilõe de armação
constante
de
saa
tároposta;
duas das condições fixadas para apli- cliente da repartição na Divisão de
cruzeirce) a ser parca' quando a em-Construção ou na Procuradoria Judiinstala- tal adeantamens) pão implica em cação;
preiteira 'tiver conclaido
retirar
da
ernpreadra
a
guante,
posri) falir ou falecer (esta última, cial do D.N.E.R. para ee. eeclarecia •
ção da centeiro de serviço.
se' e reeponsabilidecie da armação até aplicável à firma individual);
mentes necessários.
VI - Coneações Técnicas_
que à mesma seja Mtegrada à obra, • e) transferir o centrato a terceiras,
45. Os interessados que tiverem dilconvencicnado que,- em rela- no todo' ou cru parte, sem prévia au- ser permitida a regularização de ia.11. Os sary'.re ,rrn rcliro,,-- ficando
lisas referente.; À decuutentaço etO a
réuola pelo praia:lede edital deverão ção RA3 totais indicados no projeto torização do Diretor. Geral do
definitivo, não será admitido acreshera. da 'abertura dos envelopes conter 'eeeeti rataa- d aetieee com ta
cimo algum referente a perdas Por 37. Estabelecerá, também, o contra- tendo os ante-projeto. .
guintna n-orma e . cspecii Caçõe3: -Ref. Praceai() n9 22.223-64.
14.1 '- alarmas para •o projeto-das pontas, batelagem, emendas,' etc., que to a inededidade de rescieão por múmorram durante a execução da obra. tuo ,acardo, atendida a corrveniência
eeerailea de .--cdagem;
Rio
de Janeiro 9 de fevereiro de
14.2 - NB-6- -960. pontes elasie 26;
Não Serão considerados acrés- dos Serviços.
1965. - Eng. Saireis Borborenva da
14.3 gcralà para cimos ou reduçryas. as .diferenças que Parágrafo (naco. A re.scisaio por •
PresIdenta da C.G.S.°.
eonetrucão de deras -de arte a cargo' venham a verificarase entre as quan- mútuo acôrdo dará ao contratante
do
;
tidades de serviços e obras previstas direito e. receber do D.N.E.R.:
DEPARTAMENTO NACIONAL
14.4 - Notrenas brasileiras da A.13 no anteprojeto e, na respectiva proa) o valor dos -serviços executaN.T.;
posta de construção e as conseadesa. dos, maculados em medição rescisó- DE OBRAS DE SklEAMENTO
14.5 - Normas para os concursos ter do projeto de:fia:evo, excetua-se ria; "
.
de projetos de estrutura.'
ATA N 9 213-64
o caso urevisto no item 18 do pre- -b) o
valor
das
instalações efettiadas
15. • Para o projeto a obra em sente edital.
para cumprimento do contrato des- -Ata da. reunido da C. C. S. O., paact
apreço devem ser obedecidos os ele31. Os preças milhardes constantes contadas as parcelas correspoild
entes recebimento c abertura dos envelomentos tepograftcos e geoteenaos
pes na. 1. e 2, da concorrer,cia púconstantes do Des.CteSCOA W 4-55. do contrato a ser -assinado com a fir- a utilização dessas instalações, problica para execuçdo de serviços de
16. 'As concorrentes deverão apeie- ma vencedora da concorrência e re- porcionalmente D.0,S servias executaDragagem
de Canais, no V Distrito
dos.
•
eentar seus eanteprojetas com funda- ferentes a todos os serviços não seXI Reajustamento
Federal de Obras de •Saneamento.
aões adequadas • natureza dos ter- rão modificados em canseraléncla de
renos indicadas pelas -sondagens por- atenentas ou diminuleões dêsses ser. 38. 'Os ,preços propostos ene con- • Estado do Ceard, de eteórdo com 'o
necidas pelo D.N.E.R. e implanta- viços, seja mia área, volume ou ein formidade a alínea c e d do item 3 ao • Edital de Concorrência 1a9 339-64,
publicado no Diário Oficiai de 11
das etie terreno compatível com os profundidade.
presente Edital serão revistas na /rode janeiro de 1965, pagineet tigifteesforços con.siderados •respective 'mma
e
para
os
fins
estabelecidos
na
/X - Valor- e Dotaçdo
inora:1 de cálculos estáticos .
Lei n9 4.379 de '28 de julho da 1964, ' ros 101- e 102, Seção I -. Parte II.
32. O valor aproximado atribuiSe subordinando-se ao cumpamento do
17. Ca s o alguma. concoerente
As rtnine horas do dia vinte e seis
. proceda da Maneira acima indicada. I aos serviços objeto déste. edital é oe diagrama de avanço dos' serviços e de janeiro de mil novecentos e sespoderá ca.:evasão julgadora dos mi- Cea 260.000.000 (duzentas e sessenta abras a. que se refere a alínea f do senta e cimo, reuniu-se na sede dês.
teprojetoa, Conforme a 'gravidade •da milhões de cruzeiros; cordeera as ¡ Itera-3 capitulo - X.
•
.
i te Departamento, a cominam *Dm.
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•
•
posta, pelo Engenheiro Octávio Dias Em seguida, o Presidente informoil °atavio Dias Moreira, Presi . ente da • do ter executado
barragem de conMoreira, Presidente da C. C. 8. O., aos presentes que a abertura do en- C.C.S.O. — Lierias do P • ,, 0 Netti, creto com um volume
ternal ou supelo Procurador Lucas do Prado Net- velope n9 2 seria feita dia vinte e Procurador membro tia Com ssile — perior
a
5.000m3.
(cinco
mil metros
to, 'pelos Engenheiros membros da sete, às quatorze heras.
Lda Marina Fajardo Balieir 'de Ja- cúbicas).
Comissão Lés Marina Falarei° BaliNa hora fixada pelo Edital, o Pre- come,. Engenheiro membro d. Comisg) Contrato social atualizado e reeiro de Jácome e Ctervis Mettre, e sidente tnandeu abrir -o envelope nú- são — Clóvis Metter, enheiro gistrado no Departamenta Nacional
pelo Administrador Humberto Lopes mero 2, da firma acima citada, cuja member) da Comissão.
de Indústria e Comércio. devendo o
Potyguara da Silva, servindo como proposta, em resume:b elo! a seguinte:
capital da firma, nesta data, esr
•
secretário.
EDITAL N9 5-65
Igual ou superior a V. $ 2G0 .(J00 . CU.
de Saneamento
Declarada aberta a sessão, o Presi- Emprésa " Brasileira
Ltda.
Edital de, Concorrência Pública (duzentas- milhões de 'cruzeiros);
dente esclareceu que o Comissão iria Preço total dos
li)- Certidão a que se refere o Deserviços: Cr$ .... ara construção da berragem 8111, no
receber os envelopes no. 1 e 2, refe- 120.000.000 (cento..e
vinte milhões de rio /tajal do Sul, no município de creto - lei 2.765, de- 9 de novembeo
rentes ao Edital n9 339-64, tendo cruzeiros).
Ituporanga, Estado de Sana Cata- de 1940 (quesçeo de empregadores
comparecido e entregue os 'envelopes
Prazo para execução: 18 (dezoito) rina, 14e Distrito Federal de Oeras para com as in.situiçÕeS cie segure/
o representante da firma. Construto- meses.
social;
.
de Saneamento.
ra "FIDAN" Ltda.
i) Apólices de seguro de AcIder:te
Nada mais ocorrendo, o Presidente • Autorizadt. pele Sr, Diretbr-Ceeral
Iniciou-se, imediatamente, a aber- encerrou
[
a sessão às quatorze horas e deste Departamento, faço pableco e do Trabalho;
tura do envelope n9 1 da firma aci- -vinte minutos,
autorizando-me como dou vencia aos interesSadas, 4ue fica -e) Quitação com o Impesto ameima citada, para verificação da do- secretário a lavrar
a presente Ata aberta. [nesta data a conegrrência cai -da firma e ' do. seu respanseeel
cumentação; o envelope n9 2 foi ru- que vai por mim assinr.da
e pelos de- pública, pua as serviços acima men- técnico;
bricado pelas membros da Comissão, mais Membros da Comissão.
i) Cearia:ido. de reservista e tificando sob a guarda da mesma, para Rio de Janeiro, vinte e sete de ja- cionados, [de acareia eozn as• ' eguin- tulo eleitoral do responsilvel pela firposterior abertura, de acendo com o neiro de mi/ novecentoe e sessenta e tes candiçaes:
ma ou atestado ce permanencisi no
Edital.
./.— Da Inscrição
pais, quando ee tratar de eetren— Humberto Lopes PotyguaEm seguida, o Presidente informou cinco.'
geero.
Secretário.
—
lactado
Silva,
ra
da
Para
Inscreve'-Se
na
19
Condição
—
•
aos presentes que a abertura do en- Dias Moreira, Presidente da C.C.S.O.
III — Do exorne dos documentos
concorreria:a
devem
as,
firma
.mevelope n9 2, seria feita as dezesseis, — Lucas do Prado Netto,, Procurador
e' hilgairiento das prepwtes
ressadas comparecer, (por ser ritoras do dia vinte e sete, de acera° membro
da Comissão. — Las Mari- presentãntes legalmente haleA tuins)
com o Edital, motitto pelo qual de- na Fajardo
4
1
•
1
i ção — A C.C.S.O. zetaBalieiro de acame, Ensede do D.N.O.S., no dea , hora berá Cond
clarava suspensa a sessão.
os envelopes das Interessados e
membro da Comissão. — àIndicados
na
2*
Condição,
quandc
faNa hora fixada peio Edital. o Pre- genheiro
Clovis Mettre, Engenheiro membro rão entrega à Comiasão de Concor- •abará o envelope 119 j, facultaneo
sidente mandou abrir o envelope na- da
presepes o exame da documenComissão.
rências de Seeieços e abra, t, ora aos
mero a, da firma acima citada, cuja
apresentada. O envelope núem .Varne chamada C.G.S. ., já tação
propostai em resumo, foi a seguinte:
mero 2, devidamente fechado, será
ATA N9 215-64
reunida, dos envelopes 'arnbein in- . ruaricreas
pelos. presentes e membros
Construtbra "MAN" Ltda.
Ata da reunião da C.C.S.O., para dicados ria mesma. condiçãe, latam- da C.C.S.0,
' Preço total dos serviços: Cr$ ..." recebinieno -e abertura dos envelo- panhados de um requerimetito de 5e Condição — No dia 3 de abril
189:040.000 (cento e oitenta e nove
pes ns . 1 e 2, da concorrência pú- inscrição para it presente °Ocor- de 1965, às 15 horas, reunir-se-á no'blica para os serviços de Dragagem rência.
milhões, seiscentos e quarenta mil
vamente a 0.0.8.0., cate a prede Canais no 19 Distrito Federal de II — Da apreseitta0a de documentos sana -doa representantes legalmente
cruzeiros).
Obras de Saneamento, Estado do
Prazo para execução: 18 (dezoito)
habilitados de firmas que concor• a prepostas
Espírito Santo, de acôrdo COnt o
meses.
•
rerem, para, declare às que estão
Condzçdo e- No dia 5 de abril com
Edital de Concorrência a' $7/-64,
Nada mais ocorrendo, o Presidente
a documentação mi ordem e
encerrou a sessão às dezesseis horas publicado no Diário atrela/ de 30 de '1965. às 15 hores, as firm pre- imediatamente , autor a inscrição
tendentes*
à
adjudicação
do
ôbjeco
de dezembro de 1964, IMF'. atime
e vinte minutos, autorizando-me
das mesmas nó livro próprio e res3.121 e 3.122 (Seção I, Parte .11).-ros do presente Peace de concar
como secretário a lavrar a presente
tituir o envelope' nv 2 das que não
deverão
apresePter
et
C
C.S.:
.
do
Ata que vai por mim assinada e peestiverem em condições/ e, porta-aio,
As
quinze
horas
do
dia
vinte
e
cinco
D.N.O.S.,
à
Avenida
Presidente
los demais membros da Comissão. de janeiro de mil novecentos e sesnão possam ser inscritas.
deis
veandar,
62,
R9
Vargas
n9
ja-Rio de Janeiro, vinte e sete de
(e) Condi:go — Entre as duas dosenta
e
cinco,
na
sede
dê.ste
Deparlopea
fechados,
com
os
seeuintets
seneiro de mil novecentos e sessenta e tamento, reuniu-se a Comissão camas acima indicadas, receberá a C.C.
brescrios:
cinco. — Hamberto Lopes Potygna- po/ata pelo ;Engenheiro Octávio Dias
N9 1: — Enve lope W 1 —
De S.O. qualquer reclaniação ou obserra da Silva, Secretário. — °ciado
Presidente da C.0 5.0.-, partamento Na.reenai de Obras de vação sabre a 'documentação apreDias Aforeira, Presidente da C.C.S.O. Moreira,
pelo Procurador Lucas do Prado Saneamento — Doi:menet:e dl eu-- sentada, para julgamento final.
— Lucas do Prado Netto, Procurador Neta),
Condição --- Considerados os
pelos ~enheiros membios da
para ens rição inscritas,
membro da Combato. — Léa
passará então a 0.0.8.0.
Comissão Lés Marina Fajardo Bali• Fajardo Balieiro de Jlicome. En- eiro de Jáeome e Clóvis afettre e pelo na concorrência pública, relatar ao à abertura doa envelopes nv 2, das
Edital
nv
5-65.
artaheiro membro da emassar:a
Administrador Humperto Lespee* Po- N9 2, — Enve:ope ri' 2 — Ao De- mesmos, devendo as propostas nêlea
Clovis Mettre, Engenheiro membro tyguara da Silva, servindo de secrepartamento Nacional de Obraá de contidas serem apresentadas ene qua-trovias,em endas,r uas,en-•
da Comissão. .
tário.
da irma trelinhaa ou ressalvas e deverão deDeclarada aberta a sessão, o Pre- Saneamento — •PrOpasta
para execução dos clarar
ATA N9 214.-64
que o proponente se submete
sidente esclareceu que a Comissão serviços• de que -bata a Cebo° nela
coadições do Edital e ea Espece.
Ata da reunido da C. C. S. O., para Iria, receber os envelopes tis. 1 e 2, pública, relativa ao Editai n9 -65. es
ficações, constando ainda: ,preço
recebimento e abertura dos enfielo- referentes ao Edital, de Concbrrência
31) Condição - - são os seguint s os
pes ns. 1 e 2, da concorrência pg- ne 371-64, tendo comparecido e en- documentos a serem apresentados, bal, por extenso e em, alga-lesam o
prazo em meses para terminação dos
- .blica • para prosseguimento da exe- tregue os envelopes o representante no envelope fechado nv
I • serviços,
data e assinatu ea, do procução dos serviços de Dragagem de da firma N. Medeia da êtalra — Exa)
'Recibo
da
Caixa
Económiai
ou
e
' do Tesouro Nacional, compravan o o ponente.
Canais no Vale da Paraíba da Sul, pertaçáo e Importação. •
Iniciou-se, imediatamente, a abei- depósito da caução de Cr$ 23.00 .000 fie Condição — As proepsas serão
129 Distrito Federal de Obras de
Saneamenio, Estado de São • Paulo, tura do envelope n9 1 da firma acite milhões de cruzeires) em oe- do modelo anexo às Especificações.
de acardo com o Editai de Concor• ma citada, para verificação da do- da corrente ou titulas ea divida pú- 9e Condição- Cada concorrente
rência n9 290-64, publicado na Md- cumentação, o envelope no 2 foi ru- blica federal, na qual esteja d ela. presente rubricará as propostas .dos
rio Oficial de 4 de eaneiro de 1965, bricado pelos membro" da Comissão, rado que a caução "te dest1ia À demais, lavranao a .C.C.8.0„ a se-.
pdgs. ns. 5 e O, Seção I — Par- ficando sob a guarda go mesmo para apresentação' de proposta pare 'm- guir, uma ata em .mie serão meneioposterior doestara de át6.rd3 ccm o enção dos serviços", objetivada 1 na naaos os nomes dos proponentes, com
•
te It.
concorrência , pública do Editar nú- os respectivos preços, prezas e ouAs quinze horas do dia vinte e freis Editai.
Em seguida, o Presidente informou
de janeiro de mil novecentos e ses- aos presentes, que abertura do en- mero 5-65, Sendo beneficiário o De- tras ocorrêncies mie interessarem ao
da dicitação, a qual seri
senta e cinco, reuniu-se na sede des- velope na 2, seria feita no dia vinte partamento Nacional de Obras de julgamento
publicada no Diário Oficial, antes de
te Departamento, a Comissão com- e seis de janeiro, de *cerdo cem o Saneamento:
qualquer, decisão superior //, concarposta pelo Engenheiro Octávio Dias Edital, motivo pelo qual declarava b) Certidões de quitação com to- rancei,.
dos os [impostos devidos, federais, [ esMoreira, Presidente da C. C. S. O., suspensa a sessão. '
ContlWo Nenhuma proposta
pelo Procurador Lucas do Prado Net- Na hora fixada pelo Edital, o Pre- taduals ou municipais, inclusive derto, pelos Engenheiros membros da sidente mandou abrir o envelope nú- tidão -negativa de quitação colei o será levada -em consideração descia impacto sôbre 1 eenda a que/ de- que exceda a . Importância de ......
, Comissão Lés Merina Fajardo lia/t- mero 2 da firma acima citada, cuja verá
Cr$ 4.524.900.000 (quatro bilhões,
ser datada do ano em curssal
etro de Je.corne e Clóvis Mettre. e proposta, em resumo, foi a seguinte:
c) Certificado a que se refere o quinhentoe e vinte e quatro milhões
pelo Administrador Humberto Lopes
art,
/o
do
Decreto
n,
50,423,
d
8
e
novecentos mil cruzeiros) ou estaPotyguara da Silva, servindo como N. Madeira da Silva Exporiação de abril de 1961;
beleça para realização dos serviços
e Importação
secretário.
d) Certidão reltativa ao cumpri- uni prazo superior a 900 dias, cone,
Declarada aberta a sesião. o Presi- Preço total dos serviços: Cr$....
a partir da data da publicadente esclareceu que o Comissão iria 84-900-000,00 (oitenta e quatro mi- mento da Coam/meação das Leis
. Ido tardos
(Lei das 2/3)
ção do-contrato no Didrio Oficial da
receber os envelopes ris. 1 e 2, refe- lhões, a novecentos mil cruzeiros). Trabalho
e) Certidão de registro da firUis, União.
rentes ao Edital n9 290-84, tendo Prazo para execução: ts adencebe) e do
responsável técnico no
lie Condição — Não serão azeitas
comparecido e -entregues os envelo- meses.
liso Regional de Engenharia e
as propostas que contenham redução
pes. o _representante da firma Em- Nada mais ocearendo, o Presidente quitetera
(ORLA);
dobre a: mala vantajosa, ou divirjam
nrêse Brasileira de Saneamento Li- encerrou a sessão, às dezessete teres f) Documentos
comprobaterios
dee termos Mate Edital, por menor
e vinte minutos, autorizando-ate comitada.
capacidade técnica e financeira
que seja esta dlvergencia, ou, ainda,
Inici ou-se. imediatamente, a aber- mo secretario a lavrar a presente Ata firma,
necessário para
que se oponhean a qualquer doa peetura .do envelope n9 1 para verifica'. que vai por mim anisada .e pelos delaçãosendo
na concorrência, que a
mitos cie Regulamento Geral de C:iacão da documentacão; o envelope demais membros da Comissão.
rate
exiba_
certidão
passada
tabilidade Maca. .
no 2 foi rubricado pelos membros da Rio de Janeiro, vinte e seis de.ja- d federal, estadas/ ou munici
129 Contaçdo -e O- prazo "no qual
rornissán. ficendo sob a sruartia da neiro- de mil novecentos e sessenta e de capital de Estado,
incjusive
cinco.
—
Humberto
Lopes
Potygnara
o
de
propenente se propõe a terminar
mesma de iscara° com o Edital, para
as
ciedades
de
economia
mesta
prov
obras, ráb lerá c msiderado para
Silva,
Secretario.
da
Posterior abertura.
0.••nnn•,.
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MINISTÉRIO

fevereiro da 19,2,''S

inscrições podendo qualquer interessa;veis. faz público -que às 14.e0 quaj torze) horas, do 159 (decano quimoi
do assistir à lavratura deste térmo.
8. O programa da primeira Cadeira
dia útil após a data de publicação
DA EDUCAÇÃO
dêste Edital no Diário Oficial entende Pintura, de que trata o presente
E
CULTURA
dendo-se como dia útil os dias de
edital, aprovado pela Congregação era
funcionamento efetivo das rtepartisessão de dezesseis (18) de março de
cõe.s Federais, isto e, exclusive sábamil novecentos e sessenta e quatro. é
UNIVERS/DADE DO BRASIL
dos, domingos, feriades e pontes tao seguinte:
cultativoa. na sede do mesmo Depar- Escola Nacional de Belas Artes
S'y série (19 ciclo)
tamento, à Praça "Maua, ri , 10, nesta
a) Exercícios do mod&lo vivo (cacidade Estado da Guanabara, serão
EDITAL DE CONCURSO
beça) em pintura monoerômica, pur
recebidas pelo Presidente da Comisespaço de 2 a 3 mesas, confotane ofneu
Abertura
de
inscricâo
de
concurso
são de Concorrência claSts Departada adiantamento e receptivIdede rem
mento, e demais membros par 'ele de- de táulos e provus para o provimen- alunos, para o estudo e compni 'astro
do
caego
de
professor
Catedrático
to
.
signados, as propostas paca os serde valores e inicio dos primeiros refle.
viço ,' acima mencionados, os quais da "Primeira Cadeira de Pintura" da
mentes da técnica.
deverãa obedecer e ..e.rão julgadas Escola Nacional de Solaz Artes da
Emprégo da cõr
de acôrdo com as -ticrinaa" eara Universidade do Brasil.
1. De ordem do Senhor Diretor da
aixerciclos cie natureza marta. da
real.zação de Concerte:1c es Públicas
aprovadas pela Resolução numero Escola Nacional de Belas Artes da modelo vivo, (cabeça em tamanho naUniversidade do Brasil, faço saber a tural) e de paisagem.
.
136.2-64, de 13 de outubro de 1985
c) Semanalmente se, ei dado itra tedo Conselho Nacional de Portais e todos quantos este virem ou nêie tiVias Navegáveis, "Normas" essas tate verem conhecimento que a partir da ma para eebocetos de composiçeo.
(4, série (29 . ciclo)
fazem parte integrante do presente data da puolicaçâo eeste Edital no
a) Estudos de tronco em temanno
Ed:tal. e que se acham 'à dispeaição Diário Oficial da Ureãe e pelo prazo
dos Interessadas, neste Departa- de cento e oitenta. (130) dias, fica natural (modelo vivo).
5) Exercícios de "croqui pictórico";
aberta a Inscrição para o concurso de
mento.
Pitmeira — Objetivo -- A •aquts1.- títulos e provas, destinado ao provi- estudos rápidos e esponiftneos do moção a que se refere o presente mento do cargo de Professor Catedrá- delo vivo, nu ou vestido, era peses vaEdital, consiste no torneamento de tico da "Primeira Cadeira de Pintu- riadas, de uma a três seções no má15 (quinze) vagões plataforma para ra" da Escela Racionei de Belas Ai - ximo, tendo como finalidade facultar
bitola de 1,60 metros do tipo gemermo, tes da Uriversielode de Brasil.
ao aluno a prática dos esboce(os.
de borda baixa e lotação de 90 to2.. Poderão inscrever-se no referido
c) Exercícios de paisagem pelo proneladas, destinadas à Administração Concurso:
cesso acima indicado (pochades).
cadeira
seri
do Pôrto do Rio de Janeiro,. no Esda
E.sbocêtoe de composição (tema
a) docentes livres
tado da exuanabara, de conformidade .concurso ou de c. s dei ses afins, em dado) em tela 6F, e conseqüente amcom as especifioações aprovadas pelo Escolas de Belas Artes 'afectais ou re- pliação dos mesmos em tela 12F. "tiDepartamento.
conhecide.se
mo exercício preparatória oiaa o deSegunda — Detalhes nscnicos — O
b) prol:a:seres da cadeira em con- senvolvimento e a exceue.o datinitriDepartamento Nacional de Poatoa e curso ou de cadeiras afins, em Esco- va de um quadro.
Vias Navegáveis, tem à dispanção dos las de Belas Artes oficiais ou reconhe5e sério (2" ciclo)
Interessados, as especificações técni- cidas, bem como da outros Institutos.
a) Estudos de acadtirnia (meia nacas relativas à presente Concorrência., Superiores oficiais ou reconhecidos em tureza);
Terceira — Prazos — O prazo má- que se ministre a ensino da disciplib) Estudos de Retrato, inelidario
ximo da entrega dos 15 vagões pran- na posta em concurso;
trabahros preliminares para a pesquiches no pôrto do Rio de Janeiro, não
c) profiseionals especializado., na sa da composição.
deverá exceder de 8 (oito) meses, matéria de notório saber, a crierin
c) . Es'oceetos de coinnasiçeo da 0 , 1acontados a partir da data da apro- da Coneregaçào.
dres em tela 12P (t-ma )icee l e da
vação pelo Conselho Nacional de 3, os candidate: deverão irp:eser- pai adia deinrativoa.
Portos e Vias Naveeáveis. do -Termo tar, no ato da Maerição, além da proei Exereicloa depaiseertir r ti .
de Ajuste que vier a ssr lavrado, ad- va de satisfazer uma das exxigêncies dal° vivo ao ar livre.
or
itens
anteriores,
a
mit:rido-se a entrega. parcelada das mencionadas p
6,2 série ;?9 Leio)
mesmos.
seguinte documeneção:
ar Exercícios t endo em mire e reitQuere — Cauç:io — Para apresena) prova cle ser brasileiro nata ou liaaeno
de quadina die
tação cies propostas, é exigido das naturalizado;
Destinrdos a Gee. etr. :data alevei/Concorrentes um depósito de caução
b) prova de idoneidade moral;
na, iao amua) a CU d ase 'sitie :ml: ext- Vno montante de eia 3.000.000 (três
c) prova de senidade;
eserão
e
milhões de cruzeiros) . E s ta caueão
d) prova do iclantidada;
fases dintintra.
deverá ser elevada para 5% (cinco
e) certificado de conclusão do cur- te. em
— A farina getel aio quiide a, e
por cento) do valor contratual, ad- so expedido por institulçao oficial oil
mitin.do-se integralização parcelaria oficia l mente reconhecido, onde se mi- a concepçao do. teres,
saia
mediante desconto nas faturtis.
nistre o ensino da cadeira em con- dalirente, 3 eabocête ti lede, na
o irais:alio preeerateirin sobve U Tilft n
Quinta — Rcrisão de Preços — A curso;
revisão dos preços contratuais,
I) neova de esear qui tes com o Ser.' se deverá basear a compasiçee;
2s ) Execução dos estiadas e carttie3
mente será permitido nos tânnoa da vico Militar; •
e conseqüente desenvolvimenin e amLei 119 4.370, de 28 de julho de 1964
g) recibo de pagamento da taxa de pliação
do esbooêto a cores;
Sexta — Submissão — O concor- inscrição no ardor de Cr$ 10.000 (dez
39) Realiaaeao definitiva do quadri),
rente deverá declarar na proposta, mil cruzeiros);
inteira submissão ao. presente Edital
h) sessenta exemplares impressos de arrôrdo com o titasoto e:aneles
e às "Norma.s", às quais farão parte de tese sôbre assunto de livre esco- efetuados.
Processo: adotados: óleo avarelia
integrante do Tênia° de Ajuste que lha do candidato e relativa à matee têmpera.
vier a ser lavrado, bens como, de que ria da cadeira em concurso.
Os estudos destinados ao curso do
tem pleno conhecimento dos meios
4. A tese, os trabalhos impressos e
de transporte da fábrica ao Pôrto de os demais documentos apresentados aperfeiçoamento consistirao em pesquisas
tendentes a desenvolver e apridestino.
pelos candidates devei ão ser devidaSétima — Documentos — Além dos mente autenticados e selados na for- morar os exercidos da reaterie deda
nas 59 e 6s series.
documentos enumerados no item 2.1 ma da lei.
das "Normas", os concorrenes . deve5. o concurso obedecere ao que WsPROVAS FINAIS
rão apresentar comprovação de terem põem o Estatuto da Universidade do
Série
(le Ciclo) — Execuçeto
3s
atendido as exigências das Leis nú- Brasil, o Regimento da Escola e as
meros 4.380, de 21 de agiasto de 1964, normas da legisloeão vigente e cens- uma natureza morta ou cabeça ',moe da de n9 4.357, de 18 de julho de tara além do julgamento dos títulos delo vivo) e ora e,bocéto de composicão.
1964, reepectiyemente, relativas ao re- antesentados das ssguintes provas:
Execusen
colhimento para crédito do Banco
a) mova escrita sare assunto rit, -ir Série (2e CicIcP
uni tronco (tamanho natural, a tua,
Nacional da Habitação e das cotas programa da cadeira;
de composiatio.
referentes ao Fundo de Indenizações
b) prova prática ou experimental; esboceto
5 9 ) Série (2s Ciclo) -- lexee-,aelo de
Trabalhistas.
e) prova de defesa de tese;
Oitava — Anulação da Cuncorrênd) prova didática sôbre o assunto uma academia (meia eatuee.-a) e a
realizarão de um ee i lociata aninlitnlo
cia — O Departamento, por seu Di- do programa da cadeira.
em tela 15F.
retor
- Geral, se reserva o direito de
8.
A
composição
da
comissão
JulgaT .U 1,FATi!) MACMA!..
Eaaciç lu de
a- Série (29 (210;n)
anular a Concorranda Pública, mes- dora será publicada no Diário Oficial
VUS.
mo depois de abertas as pronestas e pelo menos trinta dias antes do ini- um quadro (tema iliere) em telv,
leito o seu julgameno pela Comissão cio do concurso, para conhecimento de acórclo cora o csbocêto e eatudea
iiMrE:;;AVEiS
preliminares.
de Concorrência, se assim .fôr consi- dos interessados.
9. Poderá ser realizada a inctiçfen
EDITAL N 9 2-65
derado de interêsse da Rei-mira—a) e
7. A inscrição permanecerá aberta
eira onalquea dia útil no hos:trio do
Cirreorrência ptibrea para a aquisi- sem que aesista aos concorrentes di- a partir da data da publicação deste expediente normal, na Secretaria da
de 15 (quinze) vagões plata- reito a reclamação de qualquer espé- Edital no Diário Oficial e será encer- Escola Nacional de Belas Artes' na Rita
rada às dezessete (17) horas do úlforma para bitola de 1,60 metros e cie sob quaisquer títulos.
Araújo Parto Alegre sem número,
Araújo,
lotação 6() toneladas, destinadas à, Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de timo dia do prazo mencionado neste onde
fornecidas tôdan as infdre
José
Guimarães
Berreiros,
1965.
—
Edital ocasião em que será lavrado o
Administração do Pôrto do Rio del Presidente da DO/CC.
ternos de encerramento das referidas maçõee aos interessada/1
Janeiro, no Estado da GuanabaraRio da Janeiro, 21 de Janeiro de
1965. — Redor Ferreira Filho, Secre.O Diretor-Geral do Departamento
.
10
Cr$
PREÇO
DÈ.51.:E
Númglip
tárlo.
Nacional do Portos e Vias Navegá-'

ciassifi açã
não pa'ará •exeeder
tixitclo ntste
13 0 — No caso de absoluta iguale:crie entre duas propostas
rece'o t.aa, a u:missão procedera, pai
rado de carta, a nova Concorrência
entre os respectivos autores, a fim
de verificar qual a maior redução que
poderá, obter dilue o valor das propostas empatadas. Caso haja nave
empate, preceder-se-á nos termos (,es
aias, 742 s i 7 aa do Regul amento Ge•
rei de Cor' canlidade PUblica.
143 Cu,viltoo — A presente con
coerência parl rá anulada, noi ordem
da Sr. Diretor-Geral aliaste De.partamera°, Ff til que , por èste motivo, telibara o; concarrantes d.ire 'h a C,123.1que: indenização.
IV — Do Contrato
tabelecides no prea2nte Edital faCondiçao
— As condições catal a
beirierdas no presente Edital inzein
parte do contrato.
Condição — nelas as despearia
nece.s.sár.as ou inerentes à lavratura
do contrato correrão por conta ou
firma vencedora da concorrência.
17° Cond, çáo — Nilo assiste à firma
vencedora da concorrência o aireit,
de pleitear qualquer indenização ao
Governo, pelo ifitta de não ser liomoloaaclo o contrato.
18a Concliaião — Fazem parte integrante clêsfe Edital as Normas G e
-raispEmetdoD.NOS
aprovadas pela Resolução n9 50-37-64
do Conselho Deliberativo, bem como
as E.specif inações para a presente
o:naco-Tenda que sela° fornecidas aos
intereasiadoa das 15 às 17 horas pela
CJIT1Oo de Cencorrencias de Serviços e Obras ciaste Departamento,
(rale si,..rão prestados quaisquer eadarecemerno.s.
Co.idáaio — A restituição da
calço te:moei:tilda pelas firmas nisevites será autorizada a paaear do dia
anniii,i) à data da publicaçãa, no
Pidrio ()Pei o ! , do contrate de adiu•
inc . ne)o e e:ie.:nação dos serviços.
ain Condição — A re:tituaçaa da
(atiçai-) siLma nuo inecrita.s -será
provir:elida:lei pelo D.N.O.S. a parar do dia seguinte à data da coneorrencia.
Cca,/..caío --- Se dente° de 5
(se • aeo) dia:, contados da data do
neballento da nolif.cação, não canaperreer o preponente vencedor à
luada gicioriti-Geral para assinar o
pealerá o ma-mo a favor do
D.N.0 i, — Departamento Nacional ae Obras de Sineamento _ a
crurear) referida na da Condirão. A
d t Diretor-Geral claste Departimento serão convidados a assinar
o miara°, suce.ssivamene os demais
proponentes, na ordem cm que tiverem s:do classificados, ficando os
meanina suje'tos as penalidades previstas para
primeiro
220 Condiçã,) - Será julgada Mi)
dôn.ea para outro qualquer serviço
com o Governe Federai a firma que
se negar ai cualpicr sua proposta.
2:';‘, Condição — A despesa decorrente lesta ConcarréinCia correrá à
(mita de recurs'as constantes do Orçemento da União de 1955 U_iei número 4.539 - 64 -- 7.7 - 4 3.2.1X10) do
Fundo Nacional de Obras de Saneamento e outros recursos que feirem
diatribu das para asas obra neste e
noa exercicics .subseqüentes. °etár io Dias illoreira, Presidente da Comi isao
Concorrências de Serviços
e cores) .

