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CONSELHO NACIONAL
DE PESQUISAS,
Instituto Brasileiro de Biblio. grafia e Documentação
PORTARIA DE 10 DE FEVEREIRO
DE 1965
O Presidente do Instituto 'Brasileiro
de Bibliografia e Documentação, usafl.
do das atribuições que fie confere o
artigo 79 do Regimento -ciaste Insti¡Mito, aprovado pelo Decreto número
35.430, de 29 de abril- de 1954 e de

Instituto Brasileiro de .Reforma
Agrária
POrtTARTAS DE 11 DE MARÇO
DE 1965
o Responsável pelo Instituto Bre.
' ;Feiro de Reforma Agrária (IBRA),
ao uso das atribuições que lhe confere
b item V• do artigo 49 do Decreto •
55.286, de 24-12-64, e tendo em
Vista o contido no item 1 do artigo 59
dr 0 mesmo decreto, resolve:
149 114 — Designar Paula Fraseinete
Popes, Responsável pelas funções de
1$ecretária da Subdivisão de Material
da Secretaria Administrativa, para
• Substituir o 'Assessor da Secretaria
.4drninistrat1va, em seus impedimentos
OVentuais.

COMISSÃO DE MARINHA.
MERCANTE

•

PORTARIA DE 3 DE FEVEREIRO
DE 1965
Prepidente
da Comissão de mao
rinha Mercante, usando das suas atri.
buições legais, resolve;
Nç' 4.539 — Alterar .a Portaria. número 2.960, de 15 de dezembro de 1961
e designar o Dactilógrafo nível 9-B.
— avo de Olive:ra Ciríao substguto Automático do Assistente do Diretor do Departamento Econômico desta Comissão. — *Fernando Saldanha
da Gama _Frota, Presidente.
PORTARIA DE 24 DE .FEVEREIRO
DE 1905
-Prreidente
da Comissão de MaO
'rinha Mercante, usando da a . suas
atribuiedea legais, resolve: •
4.596 — Des i gnar Faustina
))e •iro Soares — Técnico u%IIiar de

'PeESIDENCIA
DA .REPÚBLICA
actirdo com o artigo 217 da Lei nú
mero 1.711-52, resolve:
N9 26 — Deeignar, de aeôrdo com o
artigo no 219 do mesmo Estatuto Delinis Rupert 'Hathaway, Chefe do- Serviço de Administração; Lauro Mala
de Figueiredo, Wretor do Serviço de
Bibliografia; e Th-ais Caldeira Hen
tiques, Assistente Técnico da Presidência para sob a presidência do primei-

•
ro, constituirei-1i Comissão de Inquérito incumbida de apurar a 'ocorrê/1
cia relatada no Processo número ....
IBBD-85-65. — Lyckia de Queiroz
Sambaguy, Presidente. .
PORTARIA DE 12 DE FEVEREIRO
DE 1965
O Presidente do Instituto Brasileiro
de BibliOgrafia e Documentação, usan.

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
ECONÔMICA
2. A presente designação, que vigorará a partir de 8 'de março de 1969,
é feita a. titulo precário e terá sua
viaencia limitada ao prazo estabelecido no Oficio "rBRA" n9 '37-69, de
13-1-65, aprovado pelos ExMOS.
Ministro de Estado Extraordinário
para o Planejamento- e Coordenação
Econômica e Ministro de Estado da
Agricultura, nos têrmos do que dispõe
o artigo 29 do Decreto n9 55.286, de
24-12-64.
O Responsável pelo Instituto Brasileiro de Reforma •Agrária (IBRAY.
no usei das atribuições que lhe confere

o item V do artigo 49 do Decreto
no 55.286, de 24-12-64, e tendo em
vista o contido no iteni 1 do artigo 59
do mesmo decreto, resolve:
N9 103 — Designa?' Paula Frassinete
Lopes,-Escrevente-Datilógrafo, nivel 7,
para responder pelas funções de Se
cretária da Subdivisao de Material da
Secretaria Administrativa, • atribuindo-lhe o pro labore correspondente ao
&linhol° 11-F.
2. A presente designação, que vigorará a partir de 1 9 de fevereiro de
1965, é feita -a titulo precário e terá

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO
E OBF2
. AS PÚBLICAS
Mecanização nivel 9-A -- Subetituta Foz do Iguaçu. — Fernando SaldaAutomática do Secretário da Divisão nha da Gama Frota, Presidçnte. .
'de' Contabilidade, do Departamento
Finance:ro e de Corrtrôle, desta Comissão. —. Fernando Saldanha da
DEPARTAMENTO NACIONAL
•,
Gama Frota, Presidente.
DE ESTRADAS DE FERRO
PORTARIA DE 25 DE FEVEREIRO
DESPACHO DO DIRETOR;GERAL
DE 1965
euBsTÉrtrro

' O Presidente da Comissão de marinha Mercante, usando das suas atribuições legais, aesolvet
Ne 4.557 — Alterar a Portaria-número 3.993, de 24 de setembro de 1953
e designar o Escriturário, nível 10-B
— Jerson Costa Ferreiro, — Substitue
to AutOrnát . co do Representante da
Comissão de Marinha Mercante, em

Em 19 de -fevereiro de 3965
Proc. no 774-65 — no qual Enemanuel de Araujo Dóri,e, Engenheiro
opta pela percepção de 20% sabre o
valor do símbolo da função gratificad,a que exerce, 'na forma permitida
pela Le! ni 4.345, de 28 de junho de
1964. — "Deferido".

;- do das atribuições que lhe, confere. o
;artigo 7 9, d'o Regimento deste Instituto
aprovado pelo Decreto 119 35.430 de 29
de abril de 1954, resolve:
IV 27 — Designar. Emiti': Rupert
Hathaway, Chefe do Serviço de Administração; João Guedes Pinto Neto,
Diretor do Serviço de Publicações; e
João Jacyritho Vieira Netto, Chefe da.
Seção 'de Material, para sob a preildemea do primeiro constituirem Cemissão e Concorrência administrativa
n9 1 de 1065, Lydia de Queiroz Sam
baquy, Presidente.
vigi:nela limitada ao prazo estabelecido no Oficio "IBRA" n9 37-65,
de 18-1-65, aprovado pelos Exulas,
Srs. Minietro de Estado Extraordmario para o Planejamenteie —Coordenação Económica -e Ministro de Estado
da Agricultura, nos termos do que
dispõe o artigo 29 do Decreto
n9 55.286, de 24-12-64. — José Gomes
da Silva.
OF 13RA-100-86-65 — De 19 de fevereiro de 1965. Solicita prorrogaçao
pelo prazo de 90 (noventa) dias, do
sistema ore:mico fixado a titulo precázio para o IBRA, através de despeno exarado no Oficio n9 100-37-65.
de 18-1-65, publicado no D. O. de
2-2-65, páginas 1.271-2. "De aceardo,
até 20 de maio de 1965. Em 10 de
março de 1965". — Hugo. de Almeida
Leme. — Roberto de Oliveira Campos
611J,

ATOS DO ENG.-CHEFE
3e DISTRITO FERROVIÁRIO
Diários
Proc. 19 1.338-55 — Portaria número 2 39 DF.. de 28 de janeiro de
1955 Tomé Antônio da Costa. 6 diárias no Vale,. de Cr$ 9.900, no teta/
de Cr$ 59.400 (cinqüenta e nove mil
e quatrocentas cruzeiros).
Proc. no 1.338-65 — Feriar:à número 3:3 Q -DF, do 28 de janeiro de
1963, l‘ainoel Pereira da Silva, 5.d árias no valor de Cr$ 11.530, no tÕtal
de Cr$ 57.750 (cinqüenta e sete ma
setecento, e cinqüenta cruzeiros).
Proc. 1.338-65 Portaria número 33 ,- -1.1F, de 23 de janeiro. de
1065, Te-mó Antônio da Costa, 5 diarias no valor de Cr$' 9.900. no total
de Cr a 49.500 (quarenta e nove ni11
e erinlientas .cruzeiros),
'
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— As Repartições Públicas
deverão remeter o expedienCe
destinado à publicação nos jor.DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais, diàriamente, até às 15 horas.
DIRETOR • GERAL
-- As reclamações pertinenALBERTO
DE BRITO PEREIRA
tes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão CHEFE DO SERVIÇO DE RUBLICAÇUS
CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
ser formuladas por 'escrito, à MURILO FERREIRA' ALVES
FLORIANO GUIM.ARAES
Seção de Redação, das 9 as 17,30
DIÁRIO OFICIAL
horas, no máximo até 72 horas
SEÇÃO 1
PARTE II
após a' saída dos órgãos oficiais.
órgão &atinado à pitlicação dos atos da administração deecantrallarta
— Os originais deverão ser
dactilografados e, autenticados,
' ImFrr.esc nse cilcinra do Departamento de Imprensa Nacional
ressalvadas, por quem de direito,
ÉRASILIA
rasuras e emendas. ASSINATURAS
— Excetuadas as para o exterior, que será° sempre anuais, as
FUNCIONÁRIOS
assinaturas poder-se-ão tomar, REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior:
Capital e Interior:
em qualquer época, por meses ou um ano.
Semestre • • • • . Cr$
600 .Semestre .
Cr$ - 450„
— As assinaturas -vencidas Ano .
Cr$ 1.200
Ano .
.. -. Cr$
900 )
poderão ser suspensas seriti aviso
Exterior:
Exterior:
i
prévio.
Ano •
Cr$ 1.300 ' ¡Ano .
. Cr$ 1.000 1
• Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de vali- registro, o mês e o ano em que jornais; devem os assinantes prodade de suas assinaturas, na findará.
videnciar a respectiva renovação
parte superior., do enderêço vão A fim de 'evitar solução de com antecedência mínima de
2mpressos o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.

EXPEDIENTE

••••

1

DEPARTAMENTO 'NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
li.esunto da fôlha dc-pcgamento de aluda de custo, referente ao mês de
janezro'de 1965 — (Fl. ng 20 — Proc. n9 11.997, de 1964)

CARGO OU FUNÇA0

Totai
por
Pagar

Cr$
Jefferson de Almeida — Chefe do 6 9 DFOS -- 2-C.
Lucas do Prado Netto — Procurador de 3 a Categoria

TOTAL

1 1.172.000
480,000
1

— As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos compctentes.
— A fim de possibilitar a remessa de .valdres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de . Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições
dos Órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solici.
tarem no ato da assinatura.
-- O funcionário público Ie.dera!, para fazer jus . ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
•— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$
se do mesmo
ano, e de Cr$ 1 .
por ano
decorrido

Instituí() de Tisiologia e
Pneumologia

falta do cumpriniento dos deveres. —
Newton Manhdes Bethlem, Diretor.
em exercício.

PORTARIA DE 17 DE NOVEMBRO
DE 1964
O Diretor, em exercício, do Inst:tuto de Tisiologia e Pneumologia
Universidade do Brasil, no uso de suas
atribuições, resolve:
N9 1 — Aplicar a Yvonita Ferreira
Martins, Atendente, P-1 703.7, da
Parte Espec'al do Quach:o Extraordinário de..Pessecl desta Universidade,
a pena de repreensão, por infringêneia do art. 204 da Lei n9 1.711, de 28
de outubro de 1952 tendo em vista a

PORTARIA DE 10 DE NOVEMBRO
DE 1964
O Diretor da 'Escola Nacional de
Belas Artes, da Universidade do Brasil, no uso de suas atribuições resolve:
N9 34 — Designar o Livre-Docente
Francisco Pacheco da Rocha, para
reger a partir do ano letivo de 1965,
a 19 Cadeira de Pintura desta Escola. — Gerson Pompeu Pinheiro, Diretor.

Escola Nacional de Belas Artes

DO TRABALHO
E PREVIDÊNCIA SOCIAL-

• miNisTÉRio
1.652.000

3.0.0.0 — Despesas Correntes; 3.1.0.0 — Daspesas de Custeio; 3.1.1.0
— Pessoal; 0.2.0.0 — Despesas variaveS com pessoal; 02.01 — Ajuda de
Custo,
Disrasição legal ou regulamentar que autoriza o pagamento da" concessão; Arta. 127 e 134 da Lei n9 1.711, de 28.10.52.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
UNIVERSIDADE DO 'BRASIL

Março de 1965.

DIÁRIO OFICIAL (Seção 1 — Parte II)

Dúrio Oficial de 2.2 ..1965 (Proc.

no 1.001-65 — P.R.), 'resolve:
N9 64 — Atendendo :ao que consta
PORTARIA DE 23 DE FEVEREIRO
do processo n 9 10.129-64 — U. B.,
DE 1955
nomear o Professor Carlos Sanchez
O Reitor da UniVersidade do Bra- de Queiroz, Catedrático, EC-501, do
sil, usando de atribuição de sua com- Quadro de Pessoal — Parte Permapetência "ex vi" do art. 98, do Es- nente do Ministérlõ da Educação e
matricula n" 1.215.684, para
tatuto da Universidade, aprovado Cultura, em
comissão de Diretor 5-C
pelo Decreto no 21.321. de 18 de ju- odocargo
Instituto de Psicologia. criado no
nho de 1946, combinado com o pa- Quadro
Extraordinário de Pessoal
rágrafo- único do Decreto n9 51.366,
Universidade do Brasil pelo Dede 6.12.61 e • tendo em vista a auto- da
creto n9, 49.583, de 22.12.60, publirização do Excelentíssimo Senhor cado no D. O. de 27 do mesmo e
Presidente da República, contida na transformado em virtude de deterExposição de Motivos n9 43, de -18 minação do art. 2 . do Decreto núle janeiro de 1965 ,publicada no mero 51.366-61:

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS BANCÁRIOS
Departamento de Administração Geral

PORTARIA DO DIRETOR
Em 30-10-64 •
N 9 534 — Remove, a pedido. o servidor Antônio de Freitas, da Delegacia Regional da Guanabara para a
Delegacia Regional• de Brasília.
Em 13-11-64
•
N.9 560 — Remove, a pedido, a servidora Maria Germana Barroso Casta
Lima, matricula n9 3.644, da Administração Central para a Delegacia
Regional de Brasília.
N9 561 — Remove o servidor Ceies.:
tino Lopes. da Administração Central
para a Delegacia Regional de Brasília. — Yvon de Araujo Luz, Diretor.
DELEGACIA NO ESTADO
DA GUANABARA
•
PORTARIAS DO :DELEGADO
Em 12-10-64
N" 20.135 — Designar a servidora
Célia Ferreira de Oliveira, para ope-

rar habitualmente com os aparelhos
de Raios X desta Delegacia, ama vez
que já vinha exercendo tal tunçáo
desde 17 de julho de 1962.
Em 21-10-64
N9 20.151 — Dsigna servidor Rubens Arraz de Alencar para operar
habitualmente com os apa:elhos de
Raios X desta Delegacia, uma vez que
já vinha exercendo tal função desde,
17 de julho de 1962. — Odilon PlézZ4
Gallotti.

INSTITUTO DE APOSEN1 ADORIA E PENSÕES DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS

RELAÇÃO C.A.G.B. N 9 20-65
Junta Interventora
ATOS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
R-JI n9 731 — 1.2.65. — Concede
ao servidor José Rodrigues de Souza,

Terça-feira 16

DIÁRIO OF101,14: (Seção 1 - Parte II)

Março de 1965 907

a Ajuda de Cu.sto do art. 127, da I.,e1
1.711-52, e, ratificando despache do
'Sr. Presidente deetafls. 4, arbitra em 3 (três) Dieta ' de vencimentos valor total de Cr$ p51.000 (novecentos e cinqüenta e hum nid enf. zeiro.5), de acôrdo com Os atts. 128,
129 e item tn, do art. 130, da Mesma
Condicionando a eideténéia de
verba, mediante Empenho próprio, e
obeervadas às formalidades legais
Processo NM. Oii3 P. 2.632-65.
. R-JI n9 733 - 1.2.65. - Aprove a
prestaçãe de contas do servidor -Sady Almeida, no valor de Cel
707.830 . (setecentos e sete anil .0 oitocentos e trinta cruzeiros), ref. à sua
viagem à. Agência em t Barra Mansa -,
•Estado do R. de Janeiro, em- objeto
de serviço, conforme DTS-206-64,
autorizando assitri o reembólto do
servidor interessado, do -saldo credor
de Cr$ 4;230 (quatro mil e trezentos
e trinta cruzeiros). Proc. Nede. 145
P. 8.390e64, Vol. III.

mero 13.651, a contar de 14.10.64.
Sã°, de acôrdo COm O i 1 9 do art.
8.617 - Cr$ 37.548; José Xa
NM. 316 P. 10.223-64 - - Face ao 73 da Lei 1.711-52, a servidora Dália roat.de
Lima, mat.-3:954 - cr;
disposto no art. 1 9 da Lei 4.054-62, Rodrigues, prática de farmácia, P. vier
considera efetivado a datilógrafo, in- 1.712, nível 8, mat. 5.628 lotada na 107.280; José Milton da Rocha, mat.
terino, AF.503, nível 7.A do Quadro AC. referente ao período de 2.12.64 17.104 - 01$ 80.460; Waldir Correm
de Pessoal, Salde 'Permanente, Al- a 6.1.65, em que substituiu' o Assis- da Silve, mat. 10.945 - Cr$ 80.460;
Maranhão dos S. Lima, mat.
pheu Praga Valentine ne 15.042;
truta do Diretor do Departamento de Diva
contar de 9.4.62. •
Aelleectio do Patrimônio, no valor de 1.656 - cri 103.800; Antônio Casar
Fonseca, mat. 1.602 - Cr$ 117.990:
DTS ns. 28 29 e 30, de 1965* da -De Ore 242.400 (duzentos e quarenta
acórdo CCM RJI W 473, de 7.12.64, dois mil e quatrocentos cruzeiros).e e Wilson Santana Soares, mat. 1.184
antecipa o *Pagamento das importân- Data: 2.2.65.
Cr$ 117.990.
•
•
cias de - Cr$ 378.000 (trezentos e se- NM. 514 - P. 32.149-64 - ConceN9 9 de 29.1.65 -; Designa o fiscal
tente 'e oito mil cruzeiros), Cr$ .... de salário família a Anaize Câmara, de previdência Antônio Rozaller de
441.000 (quatrocentos e quarenta e revisora de benefícios, P. 2.112, nivel Lacerda, nível 17-A, mat. 17.743, paum hen cruzeiros) e Cr$ -378.000 16, mat. 13.552, lotada, na AC refe- ra exercer a função de fiscal revisor
(trezentos e setenta e oito mil cru- rente a seu filho Fernando Augusto, na DE do Paraná, a partir de 1 9 de
zeiros), respectivamente, aos servido- a contar de novanbro de . 1963 (art. fevereiro do corente ano dispensando
ree Mercio Expedito de Oliveira, Nel- 133, da Lei 1.711-52).
soa Hamilton do Carmo e Milton NM. 527 - P. 33.081-64 - Corice-. em consequência, dag mesmas fun_
Ferreira Letibeck, referentes a 30 dá- de salário familia a Pedro Paulo ções, face sua agregação, o fiscal de
rias para cada um, tendo em vista a Bento, motorista, CT 401, nivel 8, previdência Moacyr Piezzeta silvei
prortogaçã,o do praeo. de, Comessão • de mat. 17.965. lotado na AC. referente 18.13, mat. 522.
Inquérito -.portaria n 9 59.953aDala: a seus filhos. Edna. Ione. Hélio. Fá•
ATOS DO DIRETOR
1.2.65.
•
Uma, Paulo Casar, Pedro Paulo, a
DO DEPARTAMENTO
Nal. 156.229 - Autoriza o paga- contar de dezembro de 1964, respecmento de gratificação adicional, de tivamente (are. 138 dá Lei 1.711-52).
DE BENEFICIOS
ATOS 'DÕ PRESIDENTE
actirdo com o art. 146, dá Lei 1.711NM, 527
P. 33.081-64 - ConceN9
289
P. 17.551-64 - Aprova a
52, ao servidor João Perdigão elog,uel- de salário família a, Pedro Paulo leen-.
Portaria. n9 60.585 - 3.2.65.
prestação
de contas, período de 1.6
ra.
oficial
de
administração,
•
AF-201,
to,
motorista,
CT.401,
nível
8.
mate
.
98.11 em, de D eede Ribeiro de Seda.
Exonera a' Cosinheira, Interina,
nivel
16.0
lotado
na
AC,
referente
a
17.965.
lotada
na
Admi
Central.
re•
A-501, uivei 5.A, Antônia Peree da 7 (sete) eneentiênios, a ,conbar de ferente à -sua e.spôsa Zilda Serrani
mat ' 5.769 ' revisora da benefício 121.Rosa, n9 16.677, lotada no Hosp:tal 17.1.65. Data; 1.2.652
Bento,
a
contar
de
dezembro
de
1964
vel
16,
rio
valor
de • Cr$ 1.232.520,
Presidente Varias, no R.O. do Sul
Nlal. 62 P. 3.169-63 - Autoriza o (art. 11 1 1 9 da Lei 1.765-52). (hum 4rrilhão duzentos e trinta e no- Oficio DNPd'- CD-165-65, de
pagamento
de
diferença,
de
venciNO 1-P-54-65 - Concede ealário ve mil quinhentos e . Vinte 'cruzeiros).
21.1.65.
Portaria rd' 60.586. - 3.2.65. --, mentos de acendo com o -reit. 73 da família a José Maria Santiago dos autorizando_lhe o pagamento do sal_
'Exonera a cozinheira, interina,. Ae5O1 Lei 1.711-52a ao servidor edario Hen- Santa, ,ascansorista, G1re394, ninei do credor de Cr$ 98.020 (noventa , e
'de Oliveira, .of. de administra- 8.A, mat.' 17.104, lotado na AC, re..
..mil e vinte cruzeiros) Data; 29.
nevel 5.A, .Matilde Rodrigues doa acarenível
12, lotado na AC. referen- ferente à sua filha Consuelo,
de -janeiro de 1963.
•Santos, n 9 16.655, lotada no BesPital çãO,
con- oito
te,
ao
período
•
t
ie
30.12.64
a
2.2
.
Presidente Vargas, no Estado do R.G. em
65,da
larLei
de1.711-52)
dezembro de 1964' {art. 133,
e que substituiu o Diretor do De17 3-2-65 - Determina a
DTS
Sul. Oficio DelPS-CD 165-65, 27.1.65. partamento
r
de
-Administração
Geral,
ogaçeo até 28 de fevereiro coraç,
•.
, Paetada n9 60.587 -3.265. - no valor de Cr$ 101,964, (cent.° e um
a 5u P. 2.388-65
- Concede sã- pror
da viagem autorizada pela DTS
Nomeia era caráter, 'efetivo, a con- mil novecentos e ementa' e quatro láteo -família a t dilson Gomes de rente
123..64, referente ao servidor Vicen.
cursada Eneida Maria Dias de
Araujo, contador, TC_302, nível 17,A te de Pede Ehrick, mat. 858, escricrueeiras).
Data:
2.2.65.
veira„ para a serie de clas.ses de coNM. 504 -- P. 31.454-64 - Tendo mat. 11.522 lotado na AC referen- turário nível 10-B autorizando-lhe o
sinheira, A-501, nivel 5.A, para ser- era
vista o disposto no art. 19 da te à suo filha Andréa, a contar de pagamento de diárias no valor d3
vir no Hospital Presidente Vargas, no Lei n9
4.054-62a conddera efetivado o outubro de 1964 (art. 138, da Lei n9 Cr$ 326.700 (Trezentos e vinte e ceeis
Eatado do R.G. -clo *Sul, Oficia
cleurgião-deneista, interino, TC-901, 1.711e52).
setecentos cruzeiros).
DNPS-CD-165, 21.1.65 ref. Processo nive1.17.A
do Qtradro de Pessoal,- N9 31 P. 1.250-e5 - Autorize cepa- milDna
MTPS 187,42G-61.
rica 18-20
20 -- 23 -- 24 e25
.
Parte
Permanente,
Manoel
Eleuterio
giemento
de
seeviço
extraord
nádo,
Portaria n9 60.538 - 3.2.65. Jesus, n9 14.951, a contar de .... de acôrdo com o art. 130 da Lei 1.711 3_2-65 - Determina a prorrogação
Nomeio em caráter efetivo,. •e, con- de
até 28 de fevereiro corrente da viade 1952, -aos se guintes servidores da
cursada Maria Helena de Freitas, pa- 9.4.62.
62 - P. 3.166-65 -- Autoriza Divieão do Pezeoal do DAG: Mala gem dos servidores Rosa Martins Rire, a série de claeses de -cozinhára, o Nal.
paeamento de 30 (trinta) die.xias, Amalia Costa Pinheiro, mat, 2.757, beiro, mat. 10.337, -atendente, silvei
Ae501, nível 5.A, para servir no Hos- Seferstate
7, Maria José Lyra mat. 18.627.
à Portaria ne 60.511; de
pital Presidente Vargas, no Estado do /3.1.53, ea servidor Carlos Francisco nível 12 - Telma Gema da Silva atendente, nível 7-A Wa/dir Alves
Rio Grande do Sul, Ofício ,DNPS- de Souza; datilógrafo, mr.505, nível Fernandes, mat. 3.888, nível 12.
Lima, escriturário, nível 10.0, mat.
CD-165, de 27.1,65, ref. 'ao - • Proc. 7.A no valor de Cr$ 378000 (tece Vera Moreira, mat. 10.805, nivel 12 10.937, En3cir António dos Santos
MTPS 137.420-64.
Hyneide
Vieira
Dias,
mat.
6
953, pintor, nível 10-B, mat. 8.074, e Lúe setenta e oito mil cruzeiPorteei°. 49 60.589 -• 3.2.65. - untos
nível 10 - Neyde Maria e Silva, met. cia Pinto Orillo nrat. 21, oficiais, de
. Data : 4.2.65.
,
Exonera, a pedalo, o Medico Te-801, ros)
•
3.238,
nível
19
Nair
Botelho
Mon_
NIvi.
475
P.
- Autoadministração, nível 14, arbitrandonivel 17.A, Luiz Carlos Kraemer, nú- rtza , o computo de23.691-64
tempo de ..ervieo teiro, mat. 2.450, nível 10 Carlos lhes, re,pectivamente as diários no
mero 13.303, lotado na Agência era prestado pelo servidor
Jose . Lopes Francisco de Souza, mat. 16.912, Me valor de Cr$ 1.26.700 (Trezentos e
Neva Lima, Minas Gerais. Proc. nú- Correia inspetor de risco, P. 2.106, vel 7 - Cilea de Barros Gouveia,
vinte e seis mil e setecentee cruzeimero 244' Prot, 14.659-63.
uivei 17, mat. 14.150, lotado ria AC. mat. 17.021, nível 7 - pelix pweira ros), Cr$ 181.440 (cento e oitenta e
• NM.- 43 Prot. 1.965-65 Manda' ao
_Exercita
Nacional.
num
total
de
da
Rocha.
mat.
17.141,
nível
5
servir em BraslIla na Delegacia, a
dias, no período de 14.5.24 a J. Waldyr da Silva Abreu, mat. 17.358, um mil e quaerocentos e quareeda
servidora 1VIVrtes de Frestas Cerva- 310
19.3.35, para efeito' de adicionais, nível 5 - Francisco José da Costa cruzeiros), Cr* 181.440 (cento e ollho Pereira 'Pires, ((tendente, nivel 7, apasentodoria
e disponibilidade. Da- Neto, mat. 17.816, nível 5, no valor tentá e, um mil e quatrocentos e ~mat. 1.843, autorizando o pagamento ta: 2.2.65.
reata cruzeiros) e Cr$ 306.900 dee_
a mesma das Vantagens a que tez jus,
NM. 18 P. 755-65 - Autoriza o de Cr$ 667.200 (seiscentos e sessenal zentos e seis mil e novecentos cruou seja 60 (sessenta) diárias um mês cômputo de serviço prestado por Ali- e sete mil e dczentos cruzeiro-) : - zeiros).
de ajuda de custo e passagen... Da- ce Alves Ferreira, oficiala de admi- Data: 2.2,65.
Errs n os. 19 21 e 22 -- 3-2-65
ta: 3.2.65.
nistração, AP-201, 'nível 16.C, mate.
Determina a prorrogação da viagem
Apostila, .em . 2.2.65- Cora :dera 366, lotado, na AC. à Cia. Auxiliar
ATOS Do DIRETOR
iate 27 de fevereiro corrente, doe ter_
' efetivado, na forma do daposa, no de Empresas Eletr.Ca.s .Bra,sileiras,
DO DEPARTAMENTO
art. 38 da Lei n9 4.343-64, o fiEll de
vidores Nelre Ribeiro I,140, as -Jt te nDE ARRECADAÇÃO .
total de 2.952 dias, no período
previdência, interino, P. 21104, eivel num
te dêste Dreertamento, símbolo 1-P,
E FISCALIZAÇA0
de 26.4.28 a 15.5.36, para efeito de
17,A do Quadro Pessoal, Parte ler- aposentadoria
mat. 577, Thereeinha de Jesus da
e. disponibilidade. ()aDTS n? 8 20.1.65 - Determ'na, a Silveira martine, mat. 12.748, escreMannte, Antôn'o Rálaiser de Lewre ta: 2.2.65:
, •
da, n9 17.743, e contar de 29.6.64.
execução de serviçes extraordinários vente da tilóv.ala nível 7. e Inda'á.
Nal. 506 P. 34.419-64 - Autoriza no período de 2 de janeiro a 18 de Alves cio Amaral, mat. 14.772. reviN9 395 - P. 24.958-64 - Autoriza
a ~tilam de serviço prestado pelo o pagamento de diferença de venci- março do corrente exercício dos fun- lora' de bmeficio , , nível 16 , arbltran..
servidor José Benedito Ferraz, e-.cte- mentos, de acôrdo can o' 1 19' do art. cionários abaixo relacionados, no va- da_lhes, respcctiva mente. as diárias
vente-clatilegrafo, nivel 7 (São Peei- 73 da Lei 1.711-52, ao eservidoe Sebas- lor de Ce$ 1.401.439 (hum milhe° no 'valor tia Crg 101.700 (cento e ser.lo), ao Ministério da Aeronáutica, tião de Souza e • Silva, contador, TC- quatrocentos e hum mil e quatrocen391, -nivel 18-B mat. 334 ,- lotado tos e trinta e oito cruzeihos): Medo eenta e unt mil e gateeentoe emzeipara fins de efetivação. Data;
ros) Cr$ 316.800 (trezentos e dnesna AC, referente ao . periodo • de .. de Oliveira, mat. - 17.023 - Cre
,•27.1.65.
seis mil e oitocentos cruzeiross e
NO 476 - P. 29.783-64 - Autoriza 21.9.64 á 23.10.61, em que, substituiu
45.000;
Maria
Ribeiro,
mat.
14.213
Cr$ 178.200 (cento e setenta e ol o
O cômputo do tempo de serviço pres- a Diretora da Divisão de Centralizatado pela servidora Joana Locateill: ção Contai:dl da Contadoria Geral, no - Cr$ 45.000; Rubens pereira da mil e duzentos cruzeiros).
Silva,
mat.
17.108
-a
Cr$
63.000;
ao Governo' de Goiás, num total de valor de Cr$ 113.299 (cento e treze
627 (setecentas e vinte e sete dias), mil duzentos e noventa e neve cruzei- José L. Lyra da Silva, mat. - 35 - ,-ATOS DO INSPETOR GF.RAL
31.800; Jadyr Torres '
para fins de efetivaçâo.
•
ros), Data; 2.2.65,.
NM. 60. P. 3.058-65, 60 P. 2.059
NM. 283 P. 16.944-64 - • Autoriza inat. 14.715 - Cr$ 68.160; José Ri.. de 1965, 60 P. • 3.000-65 e 60 P. •...
beiro
Leitão
F9,
12.062
Cr$
mat.
ATOS DO DIRETOR DO DitPAR- o pagamento de gratiLcação adicioInspeçôes números 12-65, 12.65-A e
TAMENTO Dei ADelINISTRAÇÃO nal por-tempo , de serviço, de acôrda 51.120; Armando Oghluzzi, mat. 42-4,5.A, determina a viagem, pela
3.986
com o art. 146 do EFPCIJ (Lei
C14 37.740; Maria. da Penha prazo de 30 dias, respectivamente doi
GERAL
à eervidora Ástrogilda Lins Cunha, met. 3.49p - Cr$ 56.010: eervidorés Otwaldp de Souza, matriApostilas, em 2.2.65 -• Considera 1.711-52y
de
Me/la,
ceeriturária,
AF-202,
nível
Pau/o
da
Silva, mat. 9.087 - Cr$
cula 1.468, IClicber Barheca
efetivadas as escriturárias, interina& 10.13, mat. 3.741e lotada lia AC,
80.460; José • Lopes Areias, •• mat. gue3 mat. 1.138, Walter MalaEi0dr1e
Lopes
AF-202, nível 8.A do Quadro Pessoal,
base
de
15%,
a
-*center
dee15.6.63.
7.801 -4. Cr$ 107,280; Maria A.P.N. mat. 10.961 e Luiz 'Cordeiro Morie4
Parte Permanente, Lulu Helena LouData:
23.,
Lacerda, Mat. 12.619 - Cr$ 107.280; autorizando-lha; o pacameno indivireiro Correia, n9 13.529, a contar de
• NU.
Q47145 a-e. . (enteri" 9 Gua;raCiaba A. de Carvalho, mat. dual e, antecipado d.) Or$
1.9,154- e Alenilda •Barreto Aires,
pRj,4t.ntO
g,rá,..k4P-32
12.674 W Pr$ SO MO; Malloel finRa, tal:là-Clã a autççlugo
cri
•

r.

• 5:33
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Março de 1965

P. 4.466-64 - Autoriza o pagameni
ATOS DO DELEGADO DO ESTADO pectivamente, como clínico e pediatra
credenciados, durante o mês de outu- to de salário-família a Gilvan de Lou
DE ALAGOAS
bro de 1964.
reiro Plech, referente à sua filha Gil,
P. n9 32.252-64 - NM 554 - ConP. n9 334-64 e P. n9
- Au- vani, a partir de outubro de 1964.
cede a Pedro Marinho Muniz Falcão toriza o pagamento de 338-64
243.'750
DTS n9 826-64 - 24-11-64 - Deter.;
adicional Por tempo de serviço (ar- (duzentos e quarenta eCr$
três mil se- mina a viagem do Procurador de 2
tigo 146-Lei 1.711-52), a partir de tecentos e cinqüenta cruzeiros)
..., categoria, Dr. Danilo de Carvalho Li11.8.64, no valor mensal de Cr$ 16.50U Cr$ 152.100 (cento e cinqüenta eedois
ma, mat. 2.033, à cidade de Arapira•
(dezesseis mil e quinhentos cruzei- mil e cem cruzeiros); respectivamen- ca,
autorizando-lhe o pagamento anros) .
te aos Drs. Gilberto de Macedo, neu- tecipado de uma diária, no valor da .
P. 418-64 - Autoriza o pagamento ro-psiquiatra
credenciado, e Eiláudio Cr$ 9.170 (nove mil cento e setenta
de Cr$ 250.000 (duzentos e cinqüenta de Albuquerque,
•
cruzeiros).
mil cruzeiros) ao Dr. José Calazans, credenciado, poreletrocardiologista
médicos
DTS n9 827-64 - Determina a viapor servieos médicos prestados, como prestados durante serviços
o mês de outubro gem do motorista José Soares da Silclin'co credenciado, duran te outubro
va, mat. 3.1,22, à cidade de Arapiraca,
de 1964.
de 1934.
autorizando-lhe o pagamento anteciP. n9 690-64 - Autoriza o pagaP. n9 35'7 e P. n9 '790-64 - Autoriza pado de uma diária, no valor de ....
mento de Cr$ 250.000 (duzentos e cin- o pagamento de Cr$ 250.00 (duzentos Cr$ 6.550 (seis mil quinhentos e- cinqüenta mil cruzeiros) ao Dr. Fernan- e cinqüenta mil cruzeiros) e Cr$
cruzeiros).
do Figueiredo R. de Azevedo, por ser- 234.650 (duzentos e trinta e quatro qüenta
P. 4.535 e P. 4.542, de 1964 - Auviços médicos prestados durante o mês mil e seiscentos e cinqüenta cruzeiros), toriza
a contagem de tempo de servide outubro de 1964, como clínico cre- respectivamente aos Drs. Luiz da Ro- ço, para
efeito de aposentadoria, redenciado.
cha Toledo, ortopedista, a Raul Dias, querida, respectivamente,
por , Darcy
P. n° 3.200-64 - Concede salário oftalmologista, por serviços prestados de Oliveira Souza e Joacy de
Almeida
família a Severiano Laurentino da como médicos credenciados durante o
.Araujo.
Silva, referente à sua filha Maruluse mês de outubro de 1964.
P. 2.307-64 - Aprova a prestação
Gomes na Silva, a. partir de outubro
P. 1.134-64 - Autoriza o pagamento de contas de Danilo de Carvalho Lide 1964.
de Cr$ 189.800 (cento e oitenta e nove ma, no valor de Cr$ 4.885 (quatro nill
P. n9 3.130-64 - Aprova a presta- mil e oitocentos cruzeiros) ao Dr. Luiz
e oitenta e cinco cruzeição de contas de Agenor Albuquerque Carlos de Albuquerque Lins, por ser- oitocentos
.
de Melo, no valor de Cr$ 26 480 (vin- viços prestados como cirurgião cre- ros)
NM. 415 - 441 - 2 P. 26.221-64.
te e se's mil quatrocentos e oitenta denciado durante o mês de outubro
P. 418-64 e P. 321-64 - Autoriza o
cruzeiros), autorizando o reembólso de 1964.
pagamento de Cr$ 250.000 (duzentos
ao interessado na quantia de
Portaria n° 12 de 9-11-64 - Dis- e cinqüenta mil cruzeiros) e Cr$ ....
Cr$ 620,00 (seiscentos e vinte cruzei- pensa a servidora Jenetisa Matos Bas- 90.025 (noventa mil e vinte e cinco .
ros).
tos, escriturário; AF-202, nível `10-13,
respectivamente aos Dou-'
P. n9 319-64 - Autoriza o paga- mat. 2.555, da função gratificada de cruzeiros),
tores J,osé Calazans, clinico, e José R.
mento de Cr$ 26.200 (vinte e seis Chefe da Seccão de Acidentes do Tra- L,
Lima, analista, por serviços médimil e duzentos cruzeiros) a Maria balho desta Delegacia.
cos prestados como credenciados duThereza Lune Torres, por serviços
Portaria n9 13 de 9-11-64 - Dis- rante omés de novembro de 1564.
prestados no 'nisto Médico em Penedo p ensa o servidor Raimundo de Aguiar
P: 4.629-64, '4.630-64, 4.631-64 e
como atendente credenciada, durante Peixoto, escriturário, AF-202, nível .. 4.689-64 - Autoriza o pagamento de
o, mês de outubro de 1964.
10-3, .mat. 2.034, da função gratifica- Cr$ 128.700 (cento e vinte e oito Mil
P. n9 320-64 - Autoriza 'o paga- da de Chefe da Secção de ArrecadaATO DO DIRETOR DO
e setecentos cruzeiros), Cr$ 152.500
de Cr$ 230.000 (duzentos e ção e Fiscalização desta Delegacia.
DEPARTAMENTO DE APLICAÇÃO mento
(cento e cinqüenta e dois mil e quitrinta mil cruzeiros) ao Dr. José AlePortaria n9 14 de 9-11-64 Designa
Do PATRIMÔNIO
cruzeiros), Cr$ 152.500 (cen-'
•
xandre Sobrinho, por serviços odon- .o servidor Raimundo de Aguiar Pei- nhentos
to
e cinqüenta e dois mil e quinhentos
toldgicos
prestados
como
dentista
crexoto, escriturário escriturário, AF-202, cruzeiros) e Cr$ 88.400 (oitenta e oito
Portaria n9 8 - 1-2-65 - Designa'
a funcionária Liane Hermes da Fon_ denciado, durante o mês de outubro nível 10-B, mat. 2.034, Para exercer mil e quatrocentos cruzeiros), respecde
1964.
a função gratificada de Chefe da Sec- tivamente aos Drs. Milton Hênio Neeece, despachante, nível 14 matrícula
P. n° 321-64 -- Autoriza o paga- ção de Acidentes do Trabalhe, corres- to de Gouveia, Gizelia Medeiros Cam14.719 para substituir a assistente
mento
de
Cr$
69.550
(sessenta
e
nove
pondente ao símbolo 4-F.
Administrativa Léa de Araujo Goes
pos, José Claudino Ramos e Raimundo
Portaria n9 15 de 9-11-64 - Designa Campos, credenciados, referente à dino período em que a mesma estiver mil quinhentos e cinqüenta cruzeiros)
ao
Dr.
José
R.
L.
Lima,
por
serviços
o servidor Agenor Albuquerque de ferença de honorários do mês, de jusubstituindo o Diretor dêste Departamento a contar de .1 de fevereiro médicos prestados como analista cre- Melo, fiscal de previdência, P. 2104, nho de 1964.
denciado,
durante
o
mês
de
outubro
nível 17-A, mat. 2.438, para exercer
de 1965.
358-64 e n9 320-64 - Autoriza
de 1964.
a função gratificada de Chefe da Sec- o N9
pagamento de Cr$ 250.000 (duzenP.
n9
340-64
Autoriza
o
pagação
de
Arrecadação
e
Fiscalização,
ATO DO CONTADOR GERAL
tos e cinqüenta mil cruzeiros) e Cr$
mento de Cr$ 250.000 (duzentos e cin. correspondente ao símbolo 4-F.
230.000 (duzentos e trinta mil cruquente
'
mil
cruzeiros)
ao
Dr.
José
822-64
Autoriza
a
prorDTS
n9
NM. 4 P. 256_65 - Autoriza o Claudino Ramos, por serviços médicos rogação da viagem do Fiscal de Pre- zeiros), respectivamente aos Drs. José
Casado Valente Lima, clinico e José
pagamento de serviços extraordiná- nrestadis como clínico credenciado
vidência, P. 2104, nivel "17, Manoel Alexandee Sobrinho, odontólogo, por
rios durante o mês de janeiro de . durante o mês de outubro de 1964.
Uchoa
da
Rocha
Barros,
mat.
2.553,
servieos prestados, como credenciados,
1965 ,no valor de Cr$ 264.495 (duP. n9 341-64 - Autoriza o pagapartir de 11.11 até 10.12.64, arbi- durante o mês de novembro de 1964.
zentos e sesenta e quatro mil quatro- mento de Cr$ 250.000 (duzentos e cin- atrando-lhe
o
pagamento
de
30
diárias
DTS 832-64 - Autoriza a viagem
centos e noventa e cinco cruzeiros), oüenta mil cruzeiros) ao Dr. Jaime no valor de Cre 235.800 (duzentos e
Douaos servidores a seguir especificados: da Costa Melo, por serviços médicos trinta e cinco mil e oitocentos cru- do Procurador de 2s categoria,
tor Danilo de Carvalho Lima, n 9 2.033,
Jorge Carneiro Mesquita, matricula prestados como clínico credenciado zeiros).
à cidade de Penedo, arbitrando-lhe o
455 -- Cr$ 60.454; Antônio da Rocha durante o mês de outubro de 1964.
P. 692-64 --- Autoriza o pagamento pagamento antecipado de 1 (uma)
Teixeira, mat. 1.137, Of. AdminisP. ri° 358-64 - Autoriza o paga- de Cr$ 33.475 (trinta e três mil quano valor de Cr$ 9.170 (nove •
tração - Cr$ 46.348; Ana Maria mento de Cr$ 250.000 (duzentos e cin- trocentos e setenta e cinco cruzeiros) diária,
mil cento e setenta cruzeiros).
Lopes Brandão mat. 4.608, ten. me- (silente mil cruzeiros) ao Dr. José ao Dr. Aristeu Lopes
, por serviços
DTS n9 833-64 - Autoriza, a via- canização - Cr$ 16.606; Maria Na- Casado Valente de Lima, por' serviços médicos prestados como analista cre- gem
do motorista,. ct 401-. nível 8-A;
zaré Moura Santos, matricula nú- Prestados como médico clinico cre- denciado, durante o mês de outubro Eufrasio Rodrigues Gáia, n 9 14.100, à
mero 9.025, tec . mecanização -- demando, durante o mês de outubro de 1964.
cidade. de Penedo, arbitrando-lhe O
Cr$ 10.379; João , Alves de Aguiar, de 1564.
P. 1.636 e P. 2.316, de 1964 , - Au- pagamento de 1 (uma) diária, antecimat. 7.301 esc. dat. - Cr$
P. 119 419-64 - Autoria o paga- toriza o pagamento de Cr$ 3.150 (três pada, no valor de Cr$ 5.240 (cinco
17.043; Edith Amaral de Araujo, ma mento
de Cr$ 191.100 (cento e no- mil cento e cinqüenta cruzeiros) e mil duzentos e quarenta crueeiros).
Cr$
tricula 5.903; esc, dact.
venta e um mil e cem cruzeiros) ao Cr$ 3.450 (três mil quatrocentos e
N9 341-64 e n9 690-64 - Autoriza
26.817; Edith Amaral de Araujo, Dr. Afranio Barbosa, por serviços cinqüenta cruzeiros), respectivamente
de Cr$ 250.000 (duzenmat. 5.903 (dif. nível) - C r$ • •
a Aurelio Malta de Oliveira e Lafaye- otospagamento
prestados como analista credenciado, te
e cinqüenta mil cruzeiros) a cada
Pacheco Pilho, referente a diárias
48.218; José Jorge Merino, matricula durante o mês de outubro de 1964.
um
dos
médicos
Jaime" da Costa Melo
7.790, aux. port. Cr$ 21.587 e
P. n° 920-64 - Autoriza o paga- de locomção durante • outubro de e Fernando Figueiredo Ramalho de
Hélio Antero Dias mat. 1.845, aux. mento de Cr$ 250.000 (duzentos e cin- 1964.
por serviços prestados. como
DTS n9 823-64 de 19-11-64 - Auto- Azevedo,
portaria - Cr$ 17.043 (31 de dezem- qüenta mil cruzeiros) ao Dr. Raicredenciados. durante o, mês de noriza
a
prorrogação
de
viagem
do
fiscal
bro de 19434).
mundo Alves de Campos, por servivembro de 1964.
ços prestados como dentista creden- de previdência. P 2104, nível 17, AnATO DO PROCURADOR GERAL ciado, durante o mês de outubro de tonio Romão Vieira, mat. 11.183, R N9 1.636-64 - Autoriza o pagamenpartir de 2 a 30-11-64. arbitrando-lhe to de Cr$ 3.000 (três mil cruzeiros)
1964.
NM. 441 -P, 27.739_64 - AproP. n° 3.308-64 - Autoriza o paga- o pagamento" de 11 'diárias,- no valor a Aurelio Malta de 'Oliveira, refeva a prestação de contas (período mento de Cr$ 91 760 (noventa e um de Cr$ 86.460 (oitenta e seis mil, qua- rente a diárias de locomoção de 1 a
e sessenta cruzeiros) .
30.11.64.
9-11 a 21_12-64) do servidor clên mil setecentos &sessenta cruzeiros) a trocentos
N9 3.080-64 - Aprova a prestação
2.799-64 - Autoriza o.pagamenGebara Basílio procurador de 3 e oa- Antônio Tenégio Filho (ex-membro da to P.
.de 152.500 (cento e cinqüenta e dois da S. Administrativa no valor de Cr$
tegoria, mat. 5.545, me valor de Cat. Profissional da JJR), referente
mil e quinhentos cruzeiros) a José 6.094 (seis mil e noventa e quatro
Cr$ 9,72.850 (noeecentos é setenta e à diference de gratificação.
O_4 e P. n9 337-64 - Au- Calazans, como cyferença de venci- cruzeiros), referente a despesas conl
dois mil oitocentos e cinquenta crureferente a 6-64 - DP 503-64 expedição de correspondência e
eeiroe) autorizando-lhe o pagamen_ toriza o pagamento de Cr$ 250.000 mentos,
P.
2.079-64
-.Autoriza, a contagem transportes.
(duientos
e
cinqüenta
mil
'cruzeiros)
to do saldo credor de Cr$ 122.850
N9 4.604 - Concede salário farnide
tempo
de
servico,
para fins de apoa
cada
um
dos
Drs.
Dialma
de
Albit(trezentos e vinte e dos mil oitocensentadoria, prestado nela servidora lia a Euclides Gomes da Silva, refealterque
Loureiro
e
Gizelia,
Medeiros
t os e cinquenta cruzeiros) . Data; 12
Poran g abs, à Prefeitura rente a seu filho Euclides, a 1/sair de
Campos, por serviços prestados, res- Marlv
de jrneiro de 1965.
• " Gomes
novembro de 1964.
•le Fbaulo 'Jacinto.

154.600 (duzentos e; sesenta e quatro
Inil e seiscentos cruzeiros) . Data 8
de janeiro de 1965.
NM. 22 P. 1.173-65- - Aprova a
pra-taça° de contas de Oswal do de
Souza. mat. 1.498, no valor de
Cr$ 193.075 (cento e noventa e cin.
CJ mil e setenta e cinco cruzeiros), actorizando_lhe o pagameMo
do saldo : credor de Cr$ 24.975 (vinte
e quatro mil novecentos e setenta e
c.nco cruzeiros). Data: 2-2-65.
NI`J. 22 P. 1.174-65 - Aprova a
prestação • de ' contas de José Luiz
Jansen de Melo, mat. 2.564, no valor de Sr$ 194.580 (cento e noventa
e quatro mil quinhentos e oitenta
cruzeiros) autorizando_lhe o pagamento do saldo credor de Cr$
21.480 (vinte e quatro mil quatrocento. e oitenta cruzeiros) , Data; 2
de fevereiro de 1965.
NM. 66 P. 3.457_65, 66 P.
?.455-65, 66 P. 3.459-65 e 66 P.
3 . 458_65, referentes às Ordens de
Inapeções numereis 46-A_65, 46-65,
46-A..65 e 46-A_65 - determina a
viagem pelo pl'azo de 30 dias, dos
servidores Roberto Pacheco, matrícula 4.050, Walfredo Ramos, matri_
cuia, 1.529; Ernesto Avezedo matricula 1.455 e Cezar Gyerkens autorizando a cada um o pagamento, de
Cr$. 403.800 (quatrocentos e três' mil
e oitocentos cruzeiros), sendo Cr$
373.800 (trezentos e setenta e Ira
• mil e oitocentos cruzeiros) de diária,
e . cr$- 30.000 (trinta mil crczeiros)
para despesas de transportes. Data:
2 de fevereiro de 1965.-
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N9 4.711-64 - Concede salário familia a Antonio Luiz Miihazes, raferente•à sua filha Ana Silva, a partir
de dezembro de 1964.
N9 4.712-64 - Concede salário familia a ArgeU Honório Pessoa de
Mello, referente a Maria Alice Breda
(espôsa), Argeu (filho) e, Ana Elisabeth (filha), a partir de novembro
de 1964.
N9 320-64 - Autoriza o pagamento
de Cr$ 230.000 (duzentos e trinta , mil
cruzeiros) ao Dr. José Alexandre Sobrinho, por serviços odontológicos
prestados, como dentista credenciado
durante o mês de dezembro corrente
Na 357-64 - Autoriza o pagamento de Cr$ 124.450 (cento e vinte e
quatro mil quatrocentos e cinqüenta
cruzeiros) a Luiz da Rocha Toledo,
como diferença de honorários correspondente ao mês de Junho de 1964.
N9 1.636 - Autoriza o pagamento
de Cr$ 150 (cento e cinqüenta cruzeiros) a Aurélio Malta de Oliveira, referente a diária de locomoção, dia .1
de dezembro de 1964.
N9 4.719-64 - Aprova a prestação
de contas no valor de Cr$ 9 170 (nove
mil cento e setenta cruzeiros) do
Dr. Danilo de Carvalho lima (procurador), referente á sua viagem à
cidade de Penedo.
N9 4.720-64 - Aprova a prestação
de contas de Eufrasio Rodngues Gáia,
motorista no valor de Cr$ 5.240 (cin,
co. mil duzentos e quaretta e cruzeiros), referente à sua viagem à cidade
de Penedo.
N9 252-64 - Aprova á prtstação de
contas de Antônio Romã O Vidra, fiscal de previdência, no valor de Cr$
983.423 (novecentos e oitenta e três
mil quatrocentos e vinte e três cruzeiros), autorizando-lhe o pagamento do
saldo credor de Cr$ 189.56'3 (cento e
oitenta e nove mil quinhentos e sessenta e três cruzeiros).
149 2.894-64 - Aprova a prestação
de Manoel Uchoa da Rocha Barros,
ffscal de previdência, no valor de Cr$
650.730 (seiscentos e cinqüenta mil
setecentos e trinta cruzeiros), auto.
rizando-lhe o pagamento do saldo
credor de Cr$ 179.130 (cento e setenta e nove mil cento e trinta cruzeiros).
N9 875-64 - Autoriza a contagem
de tempo de serviço prestado pelo. servidor Mauro Cardoso da Silva à Escola de Aprendizes Artífices, para fins
de aposentadoria, disponibilidade e
adicionais, num total de 1.333 dias
N9 1.307-A64 - Autoriza a contagem de tempo de serviço prestado por
Agenor Albuquerque de Melo ao 209
Batalhão de Caçadores, para fins de
aposentadoria, disponibilidade e adicionais num total de 2.68.3 dias.
Na. 2.613, 4 891 e '4.917 - 1964.Concede salário familia a Mario Ronalsa .Crandão, referente a seu filho
Mario a partir de feverearc de 1961;
a Oswaldo Gomes de Bar/ os, referente à sua fi'ha Jaqueline. a contar de
agôsto de 1964; e a Durolhv Sandra
de Araujo Leite, referente a Rosiane
(filha) e Sebastião (filho) a partir
de deze.nbro de 1964.
.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
(*) RELAÇÃO /s,I9 25
PORTARIA DO PRESIDENTE
N9 2-Br, de 4 de fevereiro de 1965
-• Remove, a pedido, da Agência do
IPASE em Brasília (ADF) para o órgão Local do Instituto no Estado do
Rio Grande do Norte (ARN), o Servente Nível 5, Inácio Cabral Bezerra.
Apostila
• O Chefe do Serviço de. Pessoal declara que fica assegurado A servidora
(*) Republica-se per ter saído com
érro do original no Diário Oficial de
23.2.65.

DIÁRIO OFICIAL (Seção I - Parte II)
Yolanda Quelhas Strong, os vencimentos correspondentes ao símbolo 3•F,
agregado pelo que declara igualmente vago o cargo de Oficial Administração nível 12.A, que vinha sendo
ocupado pelo referido servidor, de
acordo com a Lei n9 1.741, de 22 de
novembro de 1952, e o art 5 9 do Decreto n9 990, de 14 de maio de. 1962.
CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA
E ARQUITETURA

6' Região
DESPACHO DO PRESIDENTE
Expediente de 15 de fevereiro
de 1965
Processos
N9 2.013 - João Férnandes de
Brito. - Cancele-se.
N9 10.452 - E. M. I. L. Emprêsa
Mercantil de Instalações Limitada. Indeferido. Notifique-se.
N9 15.14C - Construtora Canadá
S. A. - Anote-se pagas as taxas.
N9 16.834 - Emprêsa Imobiliária
Fluminense Limitada. - Anote-se
pagas as taxas.
N9 18.416 -- Atlas do Brasil Indústria e Comércio S. A. - Anote-se pagas-as taxas.
N9 20.096 - Lúcio d eAzevedo. Cancele-se.
N9 20 221 - Noreno Bisei, S. • A.
- Engenharia Civil e Construções.
Anote-se pagas as taxas.
N9 26.312 - Daily Augusto Rodrigues. - Cancele-se.
N9 27.008 - Construtora Aranha Limitada. - Cancele-se.
N9 27.744 - H. Mendlowicz. Engenharia S. A. - Notifique-se.
N9 30.660 - Comercial e Construtora "São João" Limitada. -- Anotese pagas as -takas.
N9 34.749 - Sociedade Construtora
Heleno Si Fonseca Limitada. - Cancele-se.
N9 36.679 - Roberto da Rim Construtora Limitada. - Anote-se pagas
as taxas.
• 1n19 46.676 -- Demolidora Real Limitada. - Anote-se pagas ui: taxas.
N9 53.555 - kEITEL - Representações e Instalações Técnicas Limitada
- Registre-se.
N9 54.245 - M E.' L. Mergulhão Engenharia Limitada. - Indeferido.
N9 3.739 - Eduardo Jorge Farah.
- Assinada a 2Ç' via da carteira profisisonal n9 2.300-D.
N9 9.541 .- Mario Penna Bheriag.
- Asisnada a 25 via da carteira profisisonal n9 4.283-D.
N9 41.383 - Evald Welvn. - Assinada a carteira profissional de número 12.367-D.
•
. N9 43.684 - Julio Casar Nogueira
Neto. - Asisnada ie carteira profissional n9 10.668-D.,
N9 55,095 - Lafayete Teixeira Vaz.
- Assinada a carteira profissional
n9 12.466-13.
N9 55.201 - Helio Guaracy Vianna
de Paula, - Asinada a,carteira profisisonal n9 12.442-D. N9 55.214 - Danilo Xavier Sampaio. - Assinada a carteira profissional n9 12.451-D.
N9 55.217 - Ney Friedemann Drum
mond. - Assinada a carteira profissional n9 12.452-D.
N9 55.294 - Fernando Henrique de
Azevedo. - Assinada a Autorização
12rovisória n9 1.884-AP.
N9 55.071 - Eduardo Burla. Assinada a Autorização Provisória de
n9 1.815-AP.
N9 55.093 - Alcides Figueiredo Mitidieri. - Assinada a Autorização
Provisória n9 1.883-AP .
No 55.145 - Paulo Frederico de Figueiredo Monteiro. - Assinada a Autorização Provisória *nl' 1 847--AP.
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N9 55.181 - Marco Au elic Caúla e
N9 19.124 - Hadan Engenharia InSilva. - Assinada a Autorização alustrial S. A. - Anote-se pagas as
Provisória n9 1.860-AR,.
taxas.
NO 55.183 - Ricardo de Oliveira
SMIL - Sociedade
Victorino. - Asinada a Autorização Mercantil e Imobiliária Limitada. Provisória n9 1.861-AP.
Anote-se.
NO 55.188 - Rogério Liem! Cortez
NO 26.469 - Hans Slott Steensen.
de Barros. - asinada a Autorização - Cancelasse.
Provisória n9 1.865-AP.
NO 36.261 - Companhia Brasileira
N9 55.193 - Marcello Dantas Leite de Construção. - Fichet& Schwartz
- Assinada a Autorização Provisória Hautmont. - Anote-se pagas as tan9"1.866-AP.
xas.
N9 55.195 - Ferdinando de Moura
N9 39.365 ,- Del Castillo Indústria
Rodrigues. -- Assinada a Autorização e Comércio S. A. - Delcast. - DeProvisória n9 1.867-AP:
ferido.
N9 55.196 - Manoel Fernandes SiNO 44.013 - Construtora Vieira sio
mões da Silva. - Assinada_a Autori- Ninho. - Defendo até dia 10-3-65.
zação Provisória n9 1.868-AP.
N9 49.273 - Pilar AdministraN9 55.197 Wlaciystavo Gorzko- dora de Construções Limitada. - Desy ski. - Assinada a Autorização Pro- ferido.
visória n9 I.869-AP.
NO 49.827 - Companhia Brasileira
'N9 55.199 - Hugo Franc6 de Vi- de Projetos, Industriais. - Deferido.
/hena. *- Assinada a Autorização
N9 53.293 - Ribeiro Santos S. A.
Provisória n9 1.870-AP.
-• Comércio Construções e RepresenN9 55.215 - Carlos Henrique Ribei- tações. - Registre-se.
ro Cavalcanti. - Assinada a Autos
N9 453.496 - Airton Moura. - Canrização Provisória n 9 1.872-AP. •
cele-se.
N9 .55.222 - Ex pedito Izento Péres.. N9 54.104 - Conso Engenharia Li- Assinada a Autorização•Provisoria mitada. - Concedido o prazo por 30
nQ 1.874-AP.
dias.
N9 55 224 - Reynallo Lev! CarneiNO 54.167 - Caixa de Pecúlio dos
ro. - Assinada a Autorização Pro- Militares Bane icente
A not e-se .
visória n9 I.876-AP.
NO 54.248 - COPLAN - Corretagens e Planajamento. - Registre-se.
Expediente de 23 de fevereiro
NO 54.583 - Elesen' E1etr9nica e
de 1965
Sérvo-Mecânica Limitada. - RegisNO 5.431 - Radiobras Companhia tre-se.
Radiotelegrá fica Brasileira. - AnoteNO 4 676 - Sérgio Jud'ae, Pananse pagas as taxas:
do Judice da Motta Teixeira & ComNO 5 526 -- Construtora J. A. Cos- panhia Limitada, - Defel ide.
ta Limitada. - Deferido.
No 54.975 - Themistocles Cordeiro
N9 14.022 - Texaco'Brasil S. A. de Mello. - Cancele-se
- Produtos de Petróleo. - NotifiN9 54.995 - Manoel co Espirito
que-se.
Santo. - Registrada a obra e paga
N9 18.671 - José Augusto Serra de a respectiva taxa, cancele-re o ACI.
Andrade. - Cancele-se.
I n° 22.431,

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA
E DO COMÉRCIO
INSTITUTO DO AÇÚCAR E- DO ÁLCOOL
Comissão Executiva
PORTARIA DO PRESIDENTE
Em 1-2-65
NO 30 - Designar o Procurador de
15 Categoria, Francisco Monteiro de
Almeida Filho, para ter exercício na
Capital Federal. - Paulo Frederico
do Réigo Maciel.
ACÓRDÃO NO 2.060
Autuada e Recorrente: José Maria
Ribeiro Si Cunhados.
• Recorrida: Primeira Turma de Julgamento.
Processo: A. I; 85-59 - Estado de
Minas Gerais.
1
Provado que a firma autuada
não foi notificada prèViamcnte
para recolhimento da importância
devida nega-se provimento ao recurso.
Vistos, relatados e discutidos êstes
autos em que é recorrente a firma
José Maria Ribeiro & Cunhados, de
Guaxupé, Minas Gerais, amuada' por
infração aos arts. 1 9, 1 29, 9, 11, todos
do Decreto-lei 5.998, de 18-11-43 c/c
o art. 19 parágrafo único, do Decretolei 23.664, de 29-12-39, e recorrida a
Primeira Turma de Julgamento,
Considerando que a autuada não foi
notificada prèviamente:
Considerando que a decisão recorrida foi fundamentada na prova dos
autos,
Acordam, por unanimidade, os membros da Comissão Executiva do Instituto do Açúcar e do Alcool, em . negar provimento ao recurso interpoato,
mantida a decisão de primeira instância, que julgou o auto improceden-

te, natificandosse o produtor na forma do art. 149, do Estatuto da Lavoura Canavieira, lavrando-se, então,
novo auto de Infração, caso não seja
efetuado o recolhimento no prazo estabelecido no referido dispositivo legal. Intime-se, registre-Se e cumpra-se.
Sala das sessões da Comissão Executiva do Instituto do Açúcar e do
Álcool, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e sessenta e cinco - José Maria Nogueira,
pelo Presidente. - João Soares Palmeira, Relator.
Fui presente: Rodrigo de Queiroz
Lima - Procurador G. Subst.
Parecer do Sr. Procurador - "De
acôrdo.
Rio,' 16-1-64. - José Ribamar X. C.
Fontes" - Procurador.
ACÓRDÃO N9 2.061
Autuada e Recorrente: Usina São
Francisco do Quilombo S. A.
Recorrida: Primeira Turma de Julgamento.
Processo: A.I. 461-60 - Estado de
São Paulo.
Confirma-se decisão de primeira
instância que julgou de acôrdo
com a prova dos autos.
Vistos, relatados e discutidos êstes
autos em que é recorrente a Usina São
Francisco do Quilombo S. A., de
,Charqueada, São Paulo, autuada por
I infração aos arte. 144, 145 e 146, do
Decreto-lei 3.855, de 21-11-41 c/c os
arts. 19, 29, 49 e 59 da Resolução 58-43,
e recorrida a Primeira Turma de Julgamento,
Considerandci que as alegações do
recurso, de fls: 23, não negam a .1nfração cometida:
Considerando que a recorrente já
recolheu a parcela correspondente ao
valor da taxa Obre a rafarlda tonelagem de canas recebidos,
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•
Confirma -se clècâão de prim e. ira instância que julgou de agôrdo
com a prova dos autos.

Acordam, por unanimidade, os-rnembros da Comissão Executiva do Instituto deo Açúcar e do Álcool, ern ne- "
gar provimento ao recurso Interposto, Vistos, relatados e discutidos estes
mantida a decisão de primeira ine- autos em que é recorrente a Usina
tância, que condenou a Usina autua- Central Olho D'Agua S.A., de Camda ao pagamento da multa de Cr$ pina Grande, -Paraíba, autuada por
78.724;50 (setenta e oito mil setecen- infração ao artigo 39, parágrafo únitos e vinte e, quatro cruzeiros e cin- co, do Decreto-lei 1.831, de 4-12-39"e
qilenta centavos), relativa ao valor
a Segünda Turma de Julda taxa de financiamento prevista no recorrida*.
artigo 141, do Deceetu-lei 3.855, de gamento,
que o reaurso de fia.
21-11-41, sobre 78.724 568 toneladas 27Considerando
confirma a irregularidade apurade canas de fornecedores e ao paga- da ,pela
Fiscalização do I.A,A.;
mento da multa em dõbro, tudo no considerando
que o acórdão recor-•
valor de Cr$ 256.173,50 (duzentos e rido levou era 'consideração
a hipótetrinta, e seis mil cento e setenta ee se dos autos- e sua prova, ao
fixar a
três cruzeiros e cinquenta centavos),
•
na forma da artigo 146 do mesmo .di- multa em seu grau mininao; •
ploma legal. Intime-se, reglstre-se 'e consfderando tudo maiseque consta
• s.' dos autos,
cumpra-se.•
Sala das sessôe d, ananaaão- Exel Acordam; por unanimidade, aes
cutiva do Instituto ao Matar :e da' membros Ida'Comissão Executiva do,
Alcool, aos dez dias do mês, de feVe- Instituto do Açúcar e do Aleobl, em
reiro do ar.o de mil novecentos e sea negar provimento ao recurso voluntásenta e cinco:
José Maria Nogueira. rio, para confirmar a decisão de pra-meira instancia, que condenou usipelo Presidente.
João Soares
na autuada ao pagamento da Multa
Relator. Fui presente:. Rodrigo de Queiroz de Cr$ 2.000 (dois mil cruzeirosaanos
termos do 'Artigo 39, do Decreto-lei
Lima — Prdeurador G. Subst.
Parecer do Sr. Procurador. — "De 1.831, de 4-12-39. Intime-se, reais,
tre-se e cumpra-se.
acardo com o parecer retro.
Rio, 11-1-C3. — José Ribamar X. C. Sala das sessões_ da Comissão Executiva do Instituto do Açúcar e do
Fontes", Procurador.
Álcool, aos dez dias .do mês de feveACÓRD25.0
N9
2.062
reiro do ano de nsil novecentos e ses•
Autuado: Carlos Vicente da Silva senta-e cinco. Jose Maria Nogueira.
pelo Presidente; Francisco de A. Al(Engenho Roseta).
Recorrente "ex officio": Primeira meida Pereira, Relator; Fui presente:
Rodrigo de Queiroz Lima, Procurador
Turma de Julgamento. •
Processo: A.I. 277-58 — Estado de Geral Substituto.
Parecer cio Sr, Procurador -- "De
São Paulo.
,
. ,•_
,
awdo.
Cohfirma-se decisão que julgou assRio,
19-9-1963. -- José Ribanter X.
com' a prova dos autos.
larceuredor.
C. Fontes:',
Vistos, relatados e discutidos estes
autos em que é autuado Carlos .ficenACÓRDÃO N9 2.064
te da Silva (Engenho Roseta), elo Autuado e Recorrente: Elias Fran.
município de alaracal, Estado de São -- Recorrida: Primeira Turma 'de
Paulo, por infração aos arts. 148 e Julgamento. Processo: A: I. 225-59 —,
149' do Decreto-lei n9 3.855, 'de 21 de Estado de São' Paulo.
novembro de 1941, arts. 19 §1 19 e 29,
Nega-se provimento a recurso,
IS 19 e 29, do Decreto-lei 5.1)38,
ele 18-11-43 csc os arts. 17 e 18 e respara considerar definitiva a aprepectivos perágrafos, da Resolução' naensão de açúcar encontrado, em
mero 1.228-57, e recorrente ee) offitrânsito, sem documentação fiacio" a Primeira Turma de Julga,cal.
mento,
.
relatados e discutidos asConsiderando que o que motivou tes•Vistos,
autos em que é recorrente a firma
a absolvição pa•re,a1 do autuado foi- a
Fran, de Pitangueiras, São Pau,
contestação de fls. 10, feita pelo Fiss Elias
autuada por infração aos arte.
cal autuante, na qual reconheceu que lo,
nem tesda a aguardente caída' desa- 60 letra b, c/c e 42, ambos do Decrecompanhada de Nota de Expedição se to-lei 1.831, de 4 de dezembro de
Turma
destinara ao depósito da própria asa 1939, e recorrida a Primeira
'
Julgamento,
tuada, o que trouxe sérias dúvidas deConsiderando
que o recurso de fls.
quanto ao volume que teria saldo para
o depósito e o que não tivera esse 34, reitera os argumentos da defesa
de fls. 5 e 5v.;
destino;
considerando que a decisão recor- considerando que a firma autuada
rida foi baseada na prova *dos 'autos, não possuia a documentação fiscal
Acordam, por unanimidade, os mem- exigida por lei;
bros da Comissão Executiva do Insti- considerando que o taesunto foi bem
tuto do Açúcar e do Álcool, em ne- analisado nos pareceres da Procuragar provimento ao recurso, confirman- doria Regional e da Divisão Jurídica,
do-se a decisão de primeira instancia, Acordam, por unanimidade, os
que condenou-o autuado à multa de membros els? comissão Executiva do
Cr$ 17.924,00 (dezessete mil novecen- Instituto do Açúcar e do Álcoo, no
tos e vinte e quatro cruzeiros), nos sentido de ser negado provimento ao
termos do art. 149, do Decreto-lei
voluntário, mantida a deci3.855, de 21-11-41. Intime-se, registre- recurso
são de primeira instância, que con•
se e cumpra-se.
denou o autuado à perda cio açúcar
Sala das sessões da Comissão Exe- apreendido, revertendo o resultado de
cutiva do Instituto do Açúcar e do sua venda aos cofres do Instituto, nos
Álcool, aos dez dias do mês de fe- térmos do art'. 60 letra b, do Decretovereiro do ano de mil eovecentos e lei 1,831, de 4-12-39, excluindo-se da
sessenta e cinco: — José Maria' 1510- condenação a. multa prevista no arti. queira — Pelo Presidente: — João go - 42 do mesmo diploma legal. Inti•
Soares Palmeira — Relator.
me-se, 'registre-se e cumpra-se.
Fui presente: Rodrigo de Queiroz Sala das sessões da Comissao ExeLima — Procurador G. Subst.
cutiva do Instituto do Açúcar e do
Parecer do Sr. Procurador — "De Álcool, aos dez dias do mês de feae, reiro do ano de mil novecentos e sesacôrdo com o parecer- retro.
Rio, 21-1-63. — José Ribamar X..C. senta e cinco. — José Maria Noguei• ra, pelo Presidente; João Soares PalFontes"
Procurador.- •
/12 eira, Relator;
ACÓRDÃO NP-2.063
drigo de Queiroz
- Fui Presente: Ro
- Autuada e Recorrente: Usina Cen- Lima, Procurador-Geral Substituto.
tral Olho D'Ag,ua S.A. — Recorrida: Parecer do Sr.. Progurador — "Pela
Segunda Turma de Julgamento. pro- manuteneão da acórdão.
.
cesoo: A. I. 88-59 — Estado da paRio, 25s1-63. — Leal CiaNaraes",
_
Proeurador.
relhae

-- Parte 11)

ACoRDA0 N92065
Auutada e Recorrente: 'Usina Carapebus S.A.
• • de JulRecorrida: Primeira Turma
gamento. .,
Processo: AI. 479-54 — Estado do
Rio de Janeiro.
E' de ser mantida decisão,
quando o recurso não apresenta
elemento Tit5V0 a apreciar.

Vistos, relatados e discutielOs estes
:autos em que é recorrente a Usina
Carapebus S.A.,' de IVIaca.é, Estado do
Rio de Janeiro, autuada por infração
-aos arts. 31 n; 19 e 29, 38 c/c o 60
alíneas b e c, todos do Decretoalei
1.831, de 4.12.39,' -e recorrida a Primeira Turma de Julgamento,
. Considerando eme na fase de execução da Usina, intimada para entregar o açúcar, entrog com novo recurso; e
considerando: que o recurso ora interposto é inteiramente incablvei, e
dele não se deve tornar conhecimento,
Acordam, por unanimidade, os
membros da . Corrrassão Executiva do
Instituto do Açúcar e do Álcool, em
decidir pelo não conhecimento do recurso, por incabivel, prosseguindo-se
na execução inclusive judicial, se ne-
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ce.ssária. Intime-se, registre-se e cumpra-se.
Sala das Sessões da Comissão Executiva doIN
stituto do Açúcar e do
Álcool, aos ez dias-do mês de fevereiro do an de mil novecentos e sessenta e Cinco. — José Maria Nogueira,
pelo Presidente. — João Agripino M.
Sobrinho, Relator.
Fui presente:,, Rodrigo ,de Queiroz
Lima, Procurador-Geral Substituto. ..
PARECER DO SR. PROCURADOR
"A Usina Carapebus foi condenada
pela Turma (fls. 36) e pela Comissão
Executiva (fls. 53) à perda do açúcar, tendo o 'último acórdão sido publicado no Diário Oficial (fls. 53V.)
de 7.1.58.
.
A 10.2.58 foi ela intimada à repor
a importância relativa .aos 120 sacos
(Cr$ 39.000,00) trinta e nove mil cruzeiros: A Usina apresentou pedido
para recorrer (?) daquela decisão já
transitada em julgado (fls. 60), mas
autorizado- às fls. 64. E' evidente que
a intimação de fls. 58 dizia respeito
ao recolhimento do valor do açúcar
depositado sendo, Incabível, admitir
recurso à decisão. E' assim de se proa •
ceder a intimação, e em 'aso de negativa processar-se-á- a medida judicial contra o depositário infiel (fls.
5 do S.C. 32.945-54 --- apenso).
Rio de Janeiro, 19 de feVereiro de
1964. — José Ribamar X. C' Fontes,
Procurador.

•
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EDITAIS

MINISTÉRIO
-DA VIAÇÃO E OBRAS
PÉrITLICA.S
DEPARTAMENTO- NACIPNAL
DE PORTOS E VIAS
NAVEGÁVEIS .
.
Ata da 1'129 Reunião Ordiaária, cio
Conselho Nacional de Portos e Vias
Navegáveis, realizada aos dezesseis
dias do mes de fevereiro do ano de
mil novecentos e sessenta e cinco.

Conselbeiros Presentes:
Carlos aaeophilo. de Souza e Mello
— Presidente.
Fernando Viriato de Miranda Carvalho — DG-DNPVN.
Léo Magannos de Souza Leao
C1141,
Joaquim Xavier da Silveira — FAC.
Waldo - Mario da COsta. Araújo —
()NT. •
•
.
Benjamin Euriee Cruz
— MTPS.
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e sessenta e cinco, na sala de reuniões do
CNPVN, situada a Praça -Meuá,
mero dez, nesta cidade, realizou-se a
centésima setuagésima segunda reunião, ordinária do CNPVN, sob a Pre-•
sidência do Engenheiro Carlos Theophilo de. Souza e Mello e presença dos
Conselheiros acima meneionados.
ATA — Lida, discutida e posta' em
votação, é aprovada a Ata da 1720
Reunião Ordinária. A seguir o- Presi-

dente apresenta e empossa o riev0
Conselheiro Waldo Mário .da Costa
Araújo, nõvo representante do Conselho Nacional de. Transportes no.
CNPVN, nomeado em substituição ao
Engenheiro Falia .1tabstein. O Conselheiro Xavier da Silveira (FAC) em
nome de seus panes, saúda o rifla°
Conselheiro, eessaltando a árdua tarefa que cabe ao CNPVN executar.
Em seguida o nevo Conselheiro agradece- a salada)lo, curando-se honrado
em participar de um órgati composto
de homens, A comprovadamente capazes. COMUNIC AÇÕES ' — O Conselheiro Diretor-Geral informa sObre Q
término da reunitie dos Administra--;
doree dos' Portos recém realizada, declarando. mia esta° sendo ultimados os
'

AVISOS
•

trabalhos 11e-cessados ao encaminhar:acato. das sonaçoas a presentadas para
o• ministro da Viação.- Fala, ainda,
Mane a paralisação de cerca de seis
concorrencias paolicas para adjudicação de serviços, porque ainda naci foram homologarias pelo Ministro as
eelaçoes programas de aplicação dos
recarsso do inndo de Melhoramento
dos . Portos e k'unclo Portuário Nacional. Volta a falar o Conselheiro Xavier . .da (FAC) para propor
ao p:enario que no momento em quea
se torna efetiva a substituição do Ena
genheiro Félix Babstein no CNPVN se • aprove moçao designando os relevantes serviços prestados por S. Se •
e as magnificas provas- que .leu de
sua eficiência, do seu caráter e c do
seu- elevado amor a causa .pública. A
rrioçáo foi aprovada por unanimiaade.
A seguir o Presidente volta á tratar
da realização da 'reunia° dos Administradores de Portes quando foram
tratados dois aspectos distintoS: 19
quanto às" modificações a sereni In-

troduzidas nos- acOrdos. vigentes; r
Com realizar essas modifidações, le-'
vendo em consideração os aspectos legais das medidas recomendadas. Fala sbbre a tendência de se postulat sueco ao Superior Tribunal do .Trabalho, e evitando-se .as conseqüencias
que poderão advir em futuro próximo
na hipótese de instauração de dissídio
coletivo. Ressalta o Conselheiro Xavier da Silveira (FAC., em aparte,' da
cautela que se deve tomar no assunto, lembrando, todavia,- que os Acôrdos_ que ora se pretende alterar, não
foram assinados pelos empregadores.
Conclui, :o Presidente propondo voto
de Louvor a Engenheira Francisca dos
Sentes Furtado Nunes, coordenadores
dos trabalhos da reunião e ao pessoal
administrativo que com ela colaborou.
Intorma ainda o Presidente estar recebendo do Diretor-Geral, ta solicitação que fazem os 'administradores ae
portos, ainda não beneficiados •• com
aumento tarifário para cobertura do
aumento salarial' de 57% -aos portuá-.
rios, autorizado pelo Conselho Nacional de Politica 'Salarial. Distribui o
processo, ao Conselheiro Xavier da
Silveira e marca a sua discussão para
a próxima reunião, dada a urgência
da .matéria. ORDEM DO. DIA. O
Conselheiro Léo Magasinos • (CMN),
justificando, solicita e obtém
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ento da discussão do processo
JPVN-113-64 referente ao pedido de
3ramento em favor de Mesbla S. A.
Tenos situados á Avenida Francisco
calho, no Rio de Janeiro. Em aparo Conselheiro Xavier cia Silveira
'AC) faal adore as possíveis conseênclas que poderão advir com a netive do aforamento, se fôr o caso,
ido em vista a indenização das benitorias que possam existir no terno. Em se tratando de matéria do
terêsse da Administração do Pôrto
Rio de Janeiro, o Presidente atenndo à solicitação, redistribui o prosso ao Conselheiro Waldo Araújo
:NT), engenheiro que é da APRJ.
Conselheiro Léo Magarinós (CMM)
ata do processo referente a reorgazação administrativa do DNPVN,
,clarando que precisa estudá-lo com
ais profundidade. Em principio não
lga satisfatório o esquema apresendo, entretanto, aguarda diversas inmações já solicitadas para aprentar estudo mais acurado sôbre a
ateria. A seguir o Presidente trata
•processo n9 226-65, referente ao catulo XXII de reformulação da, leslação portuária, dispondo sõbre o
•ssoal portuário. Demonstra a urnela que se faz necessária no estudo
•processo e dos aspectos nela consnte e já estudado pelo Ctaiselho em
ncorrencia com as resoluções adodas na recente reunião dos Admistradores de Portos, principalmente
o que diz respeito à insalubridade,
rias, abono de natal, licença-prelo, pecúlio por morte, complemenção de aposentadoria de inativos,
rigentes sindicais, convenções de
abalho, capatazia, arrumadores e
ladros de pessoal. Não havendo mais
ida a tratar, o Presidente dá por
cerrados os trabalhos, dos quais eu,
areio Maynart Ramos, Chefe da Seetaria do Conselho, lavrei a presenata, que lida e achada conforme,
assinada por mim, pelo Presidente
demais Conselheiros presentes. Rio
Janeiro, 16 de fevereiro de 1965.

corrência pública, relativa tia Edital vias, sem emendas, *rasuras, entreli- tomento serão convidados a assinar
n9 38-65.
nhas ou ressalvas e deverão declarar o contrato, sucessivamente 9.9 demais
N9 29 — "Envelope n9 2 — Ao que o proponente se submeze as Con- proponentes, na ordem em que tiveDepartamento Nacional de Obras de dições do Edital e às Especificações rem sido classificadas, ficando os mesSaneamento — Proposta da firma .. constando ainda; preço global, por ex- mos sujeitos às penalidade previstas
para execução tenso e em algarismos, o prazo em para o primeiro.
dos serviços de que trata a concor- meses para terminação dos Serviços;
221 Condição: Será julgada 1nalt9rência pública, relativa ao Edital nú- data e assinatura do proponente.
nea para outro qualquer ervito com
condição
—•
8.1
As peopostas seião
mero 38-65.
Govêrno- Federal a firma que se ne31 Condição: São os seguintes os do modêlo anexo às Especificações.
gar a cumprir sua proposta.
condição
9.1
—
Cada cometi ente • 231 Condição: A despesa decorrente
documentos a serem apresentados, no
presente rubricará as propostas 'dos desta Concorrência
envelope fechado n9 1:
correrá à conta
demais,
lavrando
a C.C.S.O., a 'se- da verba Fundo Nacional
a) Recibo da Caixa Econômica ou
de Obras de
guir,
uma
ata
em
que
serão
menciodo Tesouro Nacional, comprovando o
Saneamento e pelas verbas próprias
nados
os
nomes
dos
p
roponentes,
com
depósito da caução de Cr$ 5.000.000
disteibuídars -a esta Autarquia no Or(cinco milhões de cruzeiros), em moe- os respectivos preços, prazos e outras çamento da União para 1965, Lei núocorrências
que
interessarem
ab
julda corrente ou títulos da divida pú- gamento da dicitação, a qual ser
4.539 de 10 de dezembro de 1964.
§ pu- mero
blica federal, na qual esteja declara- blicada no Diário Of icial, antes
Octávio Dias Moreira, Presidente
de da Comissão
do que a caução "se destina à apre- qualquer
de Concorrência de Sersentação de proposta para execução rência. decisão superior à concor- viços e Obras.
dos serviços", objetivada na concor10.1 condição — Nenhuma proposta.
rência pública do Edital n9 38-65, será levada
em consideração desde •
sendo beneficiário o Departamento que exceda a importância de Cr$
MINISTÉRIO
Nacional de Obras de Saneamento; 720.000.000 . (setecentos e vinte . miDA. 1,_:DUcAç.Áo.
b) Certides de quitação com todos lhões de cruzeiros) ou estabeleça paos impostos devidos, federais, esta- ra realização dos serviços um prazo
E CULTURA
duais ou municipais, inclusive certi- superior a 18 meses, contados a partir
dão negativa de quitação com o iria) da data da publicação do contrato no
Universidade do Brasil
pôsto sare a renda, a qual deverá Diário Oficial da União.
ser datada do ano em curso; •
111 . condição — Não serão aceitas Faculdade Nacional de Direito
c) Certificado a que se refere o ar- as respostas que contenham redução
tigo 19 do Decreto n9 50.423, de 8 de &Obre a mais vantajosa, ou dieerjam Concurso para ProjesSor Catedrático
abril de 1961;
dos têrmos ciaste Edital por menor
de Direito Financeiro e Finanças.
dl Certidão relativa ao cumprimen- que seja esta divergência ou ainda,
Edital
to da Consolidação das Leis do Tra- que se oponham a qualquer . dos "pre.De
orcem
do
Professor Hélio de
balho (Lei dos 2/3);
ceitos do Regulamento Geral de ConSouza de Gomes, Diretor da Facule) . Certidão de registro da firma e tabilidade Pública.
12.a condição — O . prazo no qual o dade Nacional de Direito ela Universido (s) responsável (veis) técnicos
(s) no Conselho Regional de Enge- proponente. se propõe a terminar as dade do Brasil, se faz público pelo
nharia e Arquitetura (CREA)'.•
obras, não será considerado para cias presente Edital e em especial para
f) • Documentos comprobatórios da eificação e não poderá exceder o fi- conhecimento dos candidatos inscritos
no concurso pára provimento da cá-capacidade técnica e financeira da xado neste Edital.'
D.° condição — No caso de abso- aceira de Direito Financeiro e Finanfirma, sendo necessário para participação na concorrência, que o con- luta igualdade entre duas propostas ças que, na conformidade do § 39 da
corrente exiba certidão passada por recebidas, a comissão procederá, por Lei n9 444, de 4 de junho de 1937, a
órgão federal, estadual ou municipal meio de carta, n nova concoreêiiaa comissão examinadora ficou assim
de capital do Estado, inclusive de so- entre os respectivos autores, a fim de constituida:
ProfessõreS .Alberto Deoaato, Rubens
ciedades de economia mista provan- verificar qual a maior . eedução .que
do ter executado serviços de draga- poderá obter sôbre o valer das pro- Gomes de Souza, Guedes Alcopostas
empatadas.
Caso
haja
novo
forado, Ferreira de Sousa, Evaristo de
gem, com draga flutuante de sucção
e recalque, com volume mínimo de empate, proceder-se-á 1103 dermos dos Moraes Filho.
artigos
742
e
756
do
Regulamento
Ge1.000.000m3 (um' milhão de metros
Suplente: Theotônio Monteiro de
de Contabilidade Pública.
cúbicos);
• ral
-14.9 condição — A presente concor- Barros.
O concurso • terá inicio no dia 12
g) Contrato social atualizada e re- rência poderá • ser anulada, par crDEPARTAMENTO NACIONAL gistrado no Departamento Nacional de dem
de abril do torrente ano.
do Sr. Diretor-Geral • dêste De- (doze)
Comércio
devendo
o
caIndústria
e
Secretaria da Faculdade Nacional
g: OBRAS DESANEAMENTO
partamento,
aern
que,
por
êste
Mopital da firma, nesta data, ser igual
de Direito, da Universidade do Brasil,
tenham os cone srrentesdireito aos
ou superior a Cr$ 50.000.000 (cin- ativo,
23 de fevereiro de 1965. — CanEDITAL N9 38-65
qualquer
indenização.
quenta milhões-de cimeiros);
dido de Oliveira Vianna, Secretário.
IV
Do Contrato
Ecl: .t: (1J Concorrência Pública pah) Certidão a que se refere o DeDias: 12 — 16 e 17-3-65.
1W.
As concricUs estaben execução dos serviços de prossegui- creto-lei n.9 2.765, de 9 de novembro lecidasCondição:
no preeente- Edital fauna paste
de
1940
(quitação
de
empregadores
ento da redragagem do canal Iguado contrato.
i e da foz do Multi, com draga flu- para com as Instituições de seguro
169 condição: Tôdas as despesas neMINIS TÉRI O
ente da sucção e recalque, nos Es- social);
czasárias ou inerentes à laidatura do
aios da çuanabara e Rio de Ja- • 1) Apólices de 'segura de Acidente contrato correrão por conta da firma -30 TRABALHO
do Trabalho;
dro. •
da concorrência.
i'REVIDÊNCIA
5) Quitação com o inipúst3 Sindical vencedore
Autorizado pelo Srd Diretor-Geral
179 Condição: Não assiste à :Irma
da
firma e do seu responsável téciste Departamento, faço público e
SOCIAL
vencedora da concorrência cn direito
m ciência aos interessados, que fica nico;
I) Certificado de reservista e título de pleitear qualquer indenizaçÃo ao
)erta, nesta data, a concorrência púCONSELHO
eleitoral do responsável pela firma Govèrno, pelo fato de não Ler homoice, para os serviços acima men- ou
.
atestado de permanência no- país, logado o contrate.
REGIONAL DE ENGENHARIA
°nados, de acôrd6 com as seguin- quando
189
Cond
i
ção: Fazem parte integranse tratar de eeteangeiro.
condiçes:
t ARQUITETURA
III — Do Exame dos Documentos e te deste Edital as Normas Gerais paI — Da Inscrição
ra
Empreitadas
do DNOS aprovadas
Julgamento das Propostas
1° Condição: Para inscrever-se
5? Região .
4•1 condição — A C. C.S.O. rece- pela Resolução n 9 50-37-64 do Consemcorrência devem as firmas inte- berá
os envelopes dos interessados e lho Deliberativo, bem como as False,
•
EDITAL
•ssadas comparecer (por seus repre- abrirá
N9 1.253
o envelope n.9 1. facultando cificações . para a presente concorrênmtantes legalmente habilitados) à aos presentes
o exame da documen- cia que serão fornecidas • aos interesDe
ordem
do
Presidente,
torno púde do D.N.O.S., no dia e hora in- tação apresentada, o envelope n.o 2, sados das 15 às 17 horas, pela Comis- blico para o
dos intecados na 21 Condição, quando farão devidamente fechado será rubricado são de Concorrência de Serviços e ressados, que,conhecimento
em data de 5 de leveObras
dêste
De
ntrega à Comissão de Concorrên- pelos presentes e membros da C.0 S.O.
p artamento, onde se- veiro de 1965 foram lavrados por êste
as de Serviços e Obras, de ora em 5.1 condição — No dia 6 de abril rão prestados. ' quaisquer
esclarecimen- Conselho - Regional de Engènharia e
ante chamada C.C.S.O., já reuni- de 1965, às 14 horas reunir-se-á no- tos.
•
Arquitetura —5" Região os seguintes
a dos envelopes também indicados mente a C.C.S.0 , com a presença - 191 Condição: A restituição da . cau- Autos
de Multa:
a mesma condição, acompanhados de dos representantes legalmente habi- çars depositada pelas firmas inscritas
N9 11.218 — Construtora Werner
n requerimento de inscrição . para- a 'liados das firmas que concorrerem, será autorizada a partir do dio se— Infração do ti 19 do artigo
resente concorrência.
para declarar às que estão com a do- ;dilate •St data da publcaçãos no Diário Ltda.
89 (449 ) do Decreto n 9 23.569, ,cie
' — Da Apresentação de Documen- cumentação em ordem . e !mediata- Oficial. do contrato de adjudicação
e 1112-1933.
tos e Propostas
,
mente autorizar a inscrição das mes- execução dos serviços,
N9 11.219 — Abílio de Souza — In21 Condição: NO dia 5 de abril de mas no livrei próprio e restituir o
201 Condição: A restituição da caun65, às 15 horas, as firmas preten- envelope n. 9 2 das que não estiverem ção das firmas não inscritas será pio- frações dos artigos 1 9, 39 e 59 do Deentes à adjudicação do objeto do ma condições e, portanto. não P os videnciada pelo DNOS a partir do creto n9 23.569, , de 11-12-1933.
'
-nsetEdialcorên,e- dia 'seguinte à data da concorrência.
s arl ser Inscritas.
N 11.220 — Carlos Cavalcanti de
Tão apresentar à C.C.S.04 do F. a condição — En rre as duns da211 Condição: Se dentro de - 5 (cin- Albuquerque Silveira — .Infração do
à Avenida Presidente + Os acama indicadas, receberá ' a co). dias, contados da data do recebiartigo 79 (449 ) do Decreto n 9 23.569,
ergas, n9 62 — 89 andar — dois C.C.S.O. qualquer ieelamação ou mento da notafiCação, não comparecer de 11 de dezembro de 1933.
welopes fechados, com os seguintes observação sôbre a documentação o proponente vencedor à Procuradoria
NO 11.221 — Dalva Rodrigues Ferapresentada. para julgamento final. Geral para assinar o ajuste, perderá o reira — Infrações dos artigos 1 9, 39 e
obrescritos.
7.1
condição
—
Const derados os ins- mesmo a favor do Departamento Na- 59 do Decreto n9 23.569, de 11-12-1933. .N9 19 — "Envelope n9 1 — Ao Deartamento Nacional de Obras de Sa- critos, passará então a C.C.S.O.
de Obras de Saneamento, a •N 11.222 — Túlio de Camila — In.
abertura
das
envelopes
n. 9 2 do mes- cional
cemento — Documentos da firma
caução referida na 31 Condição A fração do artigo 7 (44 9) do Decreto
mos,
devendo
as
prope
stas
nêles
conpara inscrição na contidas serem ap,resentadrs em quatro juizo do Diretor-Geral déste Depar- n9 .23.569, de 11-12-1933:
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NO 11.222 - Mário da Cândia -1
Infração do artigo 7 9 (449 ). ta DeoretO no 23.569; de 11-12-1933, •
N9 11.224- - Alfredo Caramujo Infrações dos aetigos l o 39 e 59 do
Decreto n 23.569, de 11-12-1933.
N9 11.225 -d- Odilon Romano -e- Infração do artigo 7 9 (44o) do Decreto
no 23.569 de 11-12_1933.
No 11.226 - Enardel Engenharia
ArqUitetura, Delta Ltda - Infração do
art. 89 do Decreto n9 '23.569, de 11
de dezembro de 1933, com- 5, areio
49 da Res. n9 141, de: 33-6-1964, 'do
Conee}:no Federal ele Engenharia e
Arquitetura.
N9 11.227 - Arthur ¡doceira - Infração ao art. 89 do Dea. n'
de 11.12-1933, com o artigo 4? da Res.
n9 141 de 23-6-1364. do CONTE& •
No 11.228 - M.1'4. Alves - Infração do art. 8 9 do Dec. no 23.569 de
11-12e1933, 'com o art. 4 ? da Res
n9 141, de 23-6-1914„ do'CONFEA. •
N9 11.229 - IVIerceaelas Phonix Infração do artigo 8o da Decreto número 23.569, de 11-12-193 g, com o artigo 49 da Res. no 141, de 23-6-1964
do Conselho Federal •ele Engenlídria
e Arquitetura.
•
,
e_
N° 11.239 - Nctieja Koury -- Infração a•la art. 89 do Dec. no 23.569.
de 11 12-1933, com o art. 4 9 da Ros
n9 141, ,de 23-1-19e4 da CONFEA.
No 11.231 - Odilon Romano --, Infraç:io do art. 7 ? (449 ) da Decreto
n9 23.559, de 11_12-1933.
N9 11.232 -- nainole•r S.A.. Indústria e Comércio - Infra eão do art.
79 do Decreto n9 23 519, de 11-12-1933.
N9 11.233 - Manoel Gonda - In
fraç5o do art. 8? do Dec. no 23.559,
de 11-12,1933, com o art. 4O -da Res.
n9 141. de 23-6 1914 do CONFEA.
N9 11.224 - Paulo Albino - Infroção do art. 8° do Decreta n o 23.569,
de 11-12.1.333, com e ar t ioo -4° da- Res
n9 141. de 23-6S24 do CONFEA •
N9 .1.225 -- Fcluardo Antonio Cury•
- Infrecão do art. 89 do Decreto riú
mero 23.569 de 11-12-19e3, cone o artigo 4-9 da Res. no 141, de 23 6-1931
do CONFEA.
• N9 11.2e3 - Wenco siou José Ribeiro
- Infriocão do ort 8 9 clo Decreto net
mero ".569. ele 11-12-12e3, com o
art. 49 da Fies. n° 111, de 23 6-1961
do CONFEA.
No 11.237 - Doomar. Jocé Leão Infracdo do art. 80 do Dec. no 23.50
de 1112-1933, com o art. 49 da RAU! .
no 141, de 23-0-1984 do CONFEA.
N9 11:238 - Domino,osidDlas de Pi
nho - Infração do art 8 9 do Decreto
no e3.559 de 11-121933, com o art.
40 ele Res. n9 141, de - 22-5 1964 do
CONEFA.
id /móveis Ltda.
N" 11.239 - Rio Te
- Infração do art. 89 do Decreto nen
mero 53.569, de 11-121933, com o
arte 49 da Fies. ao 141, de 23-6-1984
do CONFEA.
N° 11.240 - Construtora Ipanema
Ieda. --d Infração do e 1 9 do artigo
Bo do Decreto no 23.569 de 11'.;.1933
N° 11.241 -- Companhia Cedei de
habitações e Terrenos - Infração do
artigo fso (44°) do.Dec. 23.669, de
11-12-1933.
.
N° 11.242 -- Lauro Henrique & Cia.
- Infração do art. 8 o da Decreto
no 23.569, de 11-12-1933.
N9 11.243 - Companhla,•Nacional
de Comércio e Engenharia -- Infração do :1 19 do Art. Ile do Decreto
23.569, de 11 de: deaembro de 1933,
combinado com o artigo '41 9 do moe•
m Decret.
No 11.244 - Sobraco Engenharia
Ltda. - Infracão do 1 12 do artigo
8 9 do Decreto n9 23.50, de 11-12-1933.
N9 11.245 - Ana Scheinker e RaChael Scheinker Kauffman - Infra'eão do art. 89 do Dec. n 9 23.569 de
ez
1-12.1933, com o artigo 4 9 da Re
a 141. de 23-61954 do Conselho Feeral 'de Engenharia e Arquitetura.
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N9 11.267 - Td11 0 de Cândia - Iro ce art. 40 da Resolução no 141, do'
N9 11:246 - Berthold° Pirin & Cia.
Ltda. Infração do art, ie? do D0 ifração do artigo 79 (449) do Oéáeto 23-.6.1964, do CONFEA.
no
23.569, de 11.12.1933.
No 11.292 Wainer Hauffmon
eretono 23.569, de 11-12-1933, com
149 11.268 -- Chakid Maciel Demi - ,-- Infração do art. 89 do Decreto rio
o art. 49 da Res. 141, de 23-6-1964 do
Infração do art. 89 do Decreto no 23.569, de 11.12.1933, com o art. 49
CONFEA.
de 11.12.1933, dom o art. 49 'da Res. no 141' de 23.6.1964 do
No 11.247 - Editando Vassalo - 23.569,
da Res. no 141 de 23.6.1964 do CONFEA,
Infrações dos artigos 1 9, 3? e 50, do CONFEA.
149 i11'.293 - Fernanda' Assurnpção•
Derreto no 23.569, de 1112-1933.
N9 11.269 .- Wilson da .Silva Go- Oliveira - Infração do art. 8 9 do
N 11.248 - Condomínio do Edifí- mes - Infração do art. 7 9 do (449), Dec. n9 23.569, de 11.13.1933,i com
cio Santa Izabel -- Infração do arti- do Decreto n9 23.569, de 11.12.1933'. art. 49 da Resolução nd 141 de 23.6.o
go 89 do Dec. no 23.53) de 11-121933,
149 11.270 - Mauricio Bulam - an, 1964 do CONFEA.
•.
com o -art. -49 da Res. ,n9 141, de fração do art. '39 do Dec. n9 23.569,
Iel° 11.294 - Eliezer dei Souza 23.6-1964 da Conselho Federal de En- de 11.12.1933, cont o art. 49 Res. n9 Infração do art. 89 do Dec. rio
141, de 23.6.1964 do CONFEA.
genharia e Arquitetura.
.
23.569, de 11.12.1933, com o art. 49
No 11.271 - Geraldo Penna Firme da Res. no 141, de 23.6.1964 do
N9 11.249 - Condomínio do Edifício Barão de Maue - Infração do - Infração do art. 8o do Dec. no CONFEA.
No 11.295- José Castanho - Inartigo 89 do- De 3 . n9 '23.519, de 11-12. 23.559, cie 11.12.1933; com o art; 49
19-33 Com •Iie artigo 49 da Res. no 141, da i Ras. no 141 de 23.6.1964 do fração do art. 8 9 do Dec. 119 23.569,
de 11.12.1933, cota o art. 49 da Fies.
de 23 62964 do Conselho' Federal de CONPEA.
N9 11.272- Raymundo Nonato- de 119 141, de 23.6.19645 do CO.NFEA.•
Engenharia. e •Arquitetura;
- Infrações dos artigos 19, 39
NO 11.296 - Condomínio do EdifíNa 11.250 - Condomínio Meldo Fa'- ieAraújo
á 53o., clo -Decreto n9 23.569, de 1a.12. cio Arthur, Freitas - Initani do art.
rias'S.A. - Infração do art. 39 do
89 do Dec. no 23.569, de 11.12.1933,
Dec. no: 23.569, de 11e12-1933, com o
N 9 11.273 -- S: A. Fundações e com. o art. 4 9 da Res. n9 141 de 23.
art.'49 da' Resolução no 141, de .23-6- Estruturas Fé -e Infraço° do artigo 6.1964 do CONFEA.
194 do CONFEA.
oe (449) do Decreto n9 23.569, de
N9 11.297 - Condomínio do EdiN 9 1r. 251 -- Condomínio lafieulin 11.12.1933.
fício Le-Maitre - Infração -do artigo
No 11.274 _ Condomínio Solar 89 de,-Dec. no 23.569, de 11.12.1933,
Rouge: - Infração do art. 8 o do Deo
cret6 no 23.569 de 1-12-1933, com o Campieta, - Infração do art. 89 do com o art. 49. da Fies, no 141, de
art. 49 '. da Resoluçao no 41 de 230- Decreto no 23.569, de 11.12.1933, com 23.6.1964 do CONFEA.
14 9 11.293 -c t ondomínlo do Edifío art. 49 da Res. no 141, de 23.0.1964
1964 do CONFEA.
cio Kennedy Infração cio aia. 89
11..252 - João Lemos Vaqueiro do CONFEA.
do
Dec. n 9 23569, de 11.12.1933, coai
1V 11.275 --e Condomínio do Edifío- Infração do art. 89 do Dee. númeo art. 49 da Resolução rio 141, de
ro 23.569, de 11-12-1933, com a ar- cio Marco Luiz - Infração do artigo 23.6.1964
do CONFEA.
8° do Dec. no 23.569, de 1.1.12.1933,
•
tigo :C da Res. no 141, de 23-6 1964 cdm
o art. 49 da RU. no 141 de
149 11.299 - Condomínio do Edifído CONFEA.
23.6.1964 -do CONFEA.
cio
Nazareth
infração'
do
art. 89
Pão de
No 11.253 N? 11276 :- Condominio do Edifício do Doc. no 23.569, de 11.11.L933, 'com
Infração do ãrt. 89 do De- • COMET 1 9 - Infração cio art. 89 do o art. 49 da
Açucar
Resolução no 141, de
creto n° 13.569 de -11-12 11,1:3. com Dec. no 23.519, de 11.12.1933, com o 23.6.1964 do CONFEA.
141,
do
23
da
Resolução
no
art.
49
o
art. 4" da nesolução n9 141 de 22.6: No 11.300 - Condominio do Edift •
I 19-64 do CONFEA.
dei:junho de 1964, do CONFees'A.
cio Mazzartno - Infração clo art, 60
A.
Mendei
Roehlin
Ni 11.277 - alitnoel Agueda F.lho do Dec. no 23.569, de 11,12.1933, com
N ? 11.354 *
o art. 49 da Resoluvo n9 141, de
do
Decreto
no
do
Decreto,
núInfração
do
art.
89
Infraçeo do ortiga 79
mero 23.5e9, de Dela 1233, combino:dó 23.569, de 11.12.1933, com o art. 49 23.6.1964 do CONFEA.
da Res. n° 141 de 23.6.1964 do
149 11.301 - Empresa Metropblitae
com ot art. 44.
na de Instalações Ltda. a- Hiciel Construtera Imobilieria CONE-EA. • IV 11.255
No 11.278 -- El:as Looenkron --- In- Infro.çeo do artigo 8 9 (449) do Dec.
Guanabera Ltda. Infrações dos arfração doe art. 8° do Dec. n'? 23.569. no 23-.569, de 11 de dezembro de 1933.
tigos 1°, 39 e 5° do Decreto no 23.569,
de 11.12.1933, com o - art. 49 da Res.
N'o 11.1302 Addsson & Araújo de 1,1 de dezembro de 1933.
no 141 de 23.6.1951 do,CONFEA.
Infrações dos artigos 1 9 29 e 59 do
N° 11.256 -'Francisco Jasé de CarDe,e.
no 23.569, de 11.12.1933.
14 9 11.279 -- Precual Cetro Ltda. válho Brito - Infração da alinea c 'mango do aoti 8 9 (449 ) do Decido .N9 11.363 - Santos Bandur Incor'do artigo 38 do Dec. n 23.539, de no 23 589, de 11.12.1933.
poração e Venda de Ino.Sveis Ltda. •
11-12-1933.
N9 11 .220 - Os:valei° Justo de Infração do art. fl o do flm. /19 23.569,
No 11.257 - Construtora Pote:arco Aguiar Covalcanti --- Infração do ar- de 11.12.19 •O com o r 49 da Res.
Infraoâo do artigo 7 9 do De- tigo 7 ? (14 ? ) do Decreto no 23.569, de no 141, de --3.6.1964 d. , CONFEA.
11.12.1933.
No 11..
- Deo'
creto no .23.569, de 11.12-1233.
Lufthansa
149 11,251 -e- Luiz lareneisco Nears Altlengeseli r..-:as Aéreas Ale-. N9 11.258 - Rei da Voz ção do- artigo 89 do Decreto. número Júnior. -- Infração do artigo 7 9 do mã) - In -.toe o C.3 Uri ,. 8° do De,.
tio 23.569, de 11.13.1933. com o art
Decreto n° 23.599, de 11.12.1933.
23.569. de 11-12-1933.
No 11.232 _ • Moie4 es KnperMan - 40 da Res. no 111, de 23.6.1914, eld
N ? 11.259 - Demolidora e ConsInfraeão do art:go 7° d °Decreto ri° CONFEA.
•
trutora Velhacap Ltda - Infração do 23.5e9
N9 11.305 -e. Cadima Enaenho,:la Inde 11.12.1933.
arteto 7 ? (44) do Decreto n.o- 23.569,
No 11.233 --I Censtrútiora Linden- dústria e Comércio 'S.A. i-- Infraçno
de 11-12-1933.
blátt Ltda. -- Infração do artigo 89 do artigo 8?
N9 11.26e - Antonio Ildefonso Reis (449) do Decreto no 23.569, de 11.12. 11.12:1933. do Decreto n9 23.569, -de
- Infração do art. 8 o do Deereto nú- 1933.
No 11.306- Condomínio do Conmero 23.569, de 11-12-1933, com o ar- i No 11.254- Archer e; Cia. Ltda. - junto Residencial Jardim . Esmeraldas
de 23.6-1954 Infração do 1 1 9 do art. 8° do De.c. -- Infração do art. 89 do Dec. n9 .•
tigo 49 da. Res. n .
n° 23.569, de 11.12.1933.
rio CONFEA.
23.569. de 11.12.1933, com o art. .40
N9 11.285 - Bento B. Vidigal - da- Fies, no 141 de' 23,6.1964 do
149 11.261 -e Predial Maiapan Ltda.
- Infração do-ort. 89 do Decreto nú- /nfracão do art. 8 o do Decreto no .. CONFEA..
•
No 11.307 - Gumercindo Alves Lomero. 23.559 de 11_12-1933, com o 23.50, cie 11.12.1933, com o art. 49
art:go 4o Ia Resolução número 141. da Res. no .141 de 23.6.1964 do pes Ze Cia. Ltda. - Infraçoo do arCONFEA.
tigo 79 (44 0 ) do Decreto n o 23.569,
•
de 23.6-1061 do CONFEA.
N9 -11.262 - Sabatino Sanches N9 11.286 --- Carnielo de Lues - de 11.12.1933.
Infração do art. 8" do Decreto nú- Infraçoo do art. 89 do Dec. n9 23.569
No 11.308 - Rosenir Viana - Inmero 23.569, de 1t_12-193, com o de 11.12.1933, com id art. 4 9 da Res. fração do art. 8? do Deco no 23.569.
de 11.12.1912, com o art. 49 da Res .
art. 4o da Res. no 141, de 23-6-1964 n° 141, de 23..6.1964 dó CONFEA.
N9 11.287 - Adolpho Selma e ou- n9 141, de 23.6.1964 do CONFEA.
do CONFEA.
do art. 89 do DecreNo 11.309 - Francisco Barbosa de
N0 '11.263 - Condomínio Santa Ce- tros - Infração
cilia - Infração do art. a° do Dec. to no 23.569, de 11.12.1933, corri o Souza - Infrações dos' artigos 1°, 3 0 .
141,
de
23.6.
art.
49
da
Rcsoluçã.o
rd?
é
59
do Decreto n'? 23.50; de 11.12.
no 23.569 de 11-12-1933, com o , art.
1933
.
49 cita Res. no 141 de 23-6-1964 de, 1904 do CONFEA.
N9
11.310 - Imobiliária Pão de
CONFEA.
,No 11.268 - Associação dos Sub
Ltda - Infroção 'do art. 8"
N9 11.264 -- Nair de Abreu Gonzo- Tenentes e Sargentos da Polícia Mie Açúcar
Dec. no 23.569, de 11,12.1933, com
les Infração do art. 89 do Dei. litaa --- Infroção do artigo 89 tio De- do
o art. 49 da Reeolução no 141, de
no 23.569, de 11.12-1933. com o ar- creto no 23.559, de 11.12.7933.
23.6.1964 do CONFEA,
•
N9 11.289 - Gumercindo Alves Latigo 49 da Resolução V° 141, de 23
NO 1.1.311 - Jamildo "Manoel. Re.
• nes IO. Cia. Ltda. - Infração dó Ct. --: Infrações dos artigos l o, 39 e 5"
de junho de 1964 do CONEXA.
N9 12.265 - Condomínio do Ed.fico lo (44o) do Decreto no 23.569, do do Deceeto no 23.559, de 11.12.1933.
Aval -- Infração do art. 89 do •Dec. 11.12,1933.
Ficam os senhores interessodoe in149 11.290 - Joaquim Corar Barro timados
no 23.539, de .11.12.1033, com o art.
a, dentro do prazo de trinta
do
go'
79
Chaves
_
Infração
do
arti
eo
•
111
de
23.6.1964
da
19 dee- Res. no
(30) dias: a donter da presente puDecreto
n"
23.569,
ale
11.12.1933.
-.a
•
•
CONFEA.
satisfazer o paramento dos
No '11.291 -e Carneiro Engenh-tr(o blicação,
No 11.266 - Guilherme Barros multas constantes c?os enodoe Autoe
Infrações- dos -artigos 1 9 3° e 50 do Ltda. - Infrocieci do ort. 8° do De- sob pena de ser promovida a sua cocreto. n° .23.569, de 1112.1933, com brança executiva.
'
Decreto no 23.569; de 11.12.1933.
Rio de Jenetro, 23 de" fevefeiro dte
inga , -d lie?Jo Lenoriebrr Netto m a•
chado. Direeor da Divi,são cios Serviços
Gerais.
•. PRÉ(X),:DËSTENÚMEWY C,

• -

