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ANO VII - N° 89

CONSELHO NACIONAL
DE PESQUISAS
PORTARIA DE 31-3-65.
O Presidente do çonselho Nacional
de Pesquisas, usando da atribuição
que lhe confere o art. 8e da Lei número 4.533, de 8 de dezembro de 1904,

QUARTM EIRA, 5 DE - MAÍ0 DE 1965

CAPITAL FEDERAL

Téeni'co do Inetituto de Pesquisas Rodoviárias, como representante da Federação Brasileira de Associações de
Engenheiros, em substituição ao Engenheiro Rufino de Almeida Pizarro.
combinado ccen o I 19 do art. 49 do Nv 66 - Designar o Engenheiro
Decreto n9 43.902, de 16 de junho de Francisco Mala de Oliveira para seer- - António Moreira Couceiro - Presicer a função de membro do Conselho dente.
1958, resolVe:

PRESIDÊNCIA
DA . REPÚBLICA

INSTITUTO BRASILEIRO ) PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
DE REFRMA
RA
,GRÁRIA 9ECONÔMICA
•

,

PORTARIA DE 29 DE MARÇO
DE 19(15

,

2. A presente designação, que vigo- reira Sodero; Assessor Executivo, no
rará a partir de 19 de janeiro de 1965, dia 30 de janeiro do corrente exercititulo precário e terá sua do, a fim de participar da Reunião
O Responsável pelo Instituto Breei- é feita alimitada
ao prazo estabeleci- de Encerramento dos Delegados Agrileito de Reforma Agrária (IBRA), no vigencia
do no Oficio "IBRA" n9 37-63, de 18 colas.
uso das atribuições que lhe confere de janeiro de 1965, aprovado
N9 137 Homologar a 'viagem reao artigo 49 do Decreto n9 58.288, de Umes. Srs. Ministro de Estadopelos
Ex- lizada
24-12-84, que estabelece normas ge- traordinário para tè Planejamento
a Brunia, em objeto de sere
raia para a regulamentaçáo da Let Coordenação Económica a Ministro de viço, por Pedro Carlos Machado Pein9 4.504, de 30-11-64, resolve:
Estado da Agricultura, nos termos do xoto, Procurador de le categoria, no
16 de fevereiro do corrente^ eltere
249. 124 - Conceder a Josó Caiem, que dispõe o artigo 2e do Decreto nú- dia
cicio.
itedator. nível 16-A, a gratificaçâo de mero 55.286, r de 24-12-64.
representação de gabinete no valor
N9.128 - Tornai sem efeito as Por- N9 138 - Hoinoiogar a viagem reaMensal de Cr$ 85.000 (Oitenta e Cinco tarias ns. 52, 54 e 61 a 66, Velas de lizada a Brasilia, em objeto de servide
mar5
anil cruzeiros), a contar de
12-2-65 e pubitcádas •no Boletini de ço, por Vicente Landim Macedo, Proco do corrente ano, quando passou a Serviço n9 1, de 23-3-65, referentes
curador de 3e categoria, no dia 10
prest ar co/aboração junto ao Gabinete designação des Responsáveis pelos ex- de fevereiro do corrente exercido.
da Presidencia. - José Gomes da Silva, pedientes dos diversos setercs da DiN 9 139 Homologar a viagem reavisão de Contabilidade da Secretaria lizada por Antonie Dinaer ,Piteri, SubPORTARIAS DE 30 DE MARÇO
Administrativa.
Chefe do Gabinete a Seio . Paulo, no
DE 1985
N9 131 Conceder a Rubens Lici- dia 9 de fevereiro do corrente exercido, em objeto de serviço junto
O Responsável pelo Instituto ' Brasi- nio Rodrigues de Souza, Assistente Secretaria da Agricultura daquele Esem Adolinistração, do Deperleiro do Reforma Agrária (113RA), no Técnico
tado.. uso das atribuiçães que lhe confere tamento da Produção Vegetal da Seda Agricultura do Estado de
N9 140 - Conceder a Inês .earia de
o artigo 40 do Decreto n9 55.286, de cretaria
Paulo, em videde de Seu retõrno Sá a gratificação de repreaentação
24-12-64, e tendo em vista o contido São
àquela
Repartição,
a
ajuda
de
custo
no Processo IBRA n e 60-65, resolve.: correspondente a 3 (três) Meses de de gabinete de Cr$ 40.000 (quarenta
mil cruzeiros) mensais, no período de
•N9 126 - Remover, a pedido, Ar- vencimento, acrescida de 25% (vinte 26 a 28 de fevereiro, ficando esse gralete Lemos Garcia, Datilógrafo, nivel e cinco por cento), nos termos dos ar- tificação majorada para Cr$ 85.000
9-B, lotado em Brasilin, para o Es- tigos 127, 130, II, e 134, 4 2 9, da Lei (oitenta e cinco mil cruzeiros), a partado da Guanabara, nos termos do are ne 1.711, de 28 de outubro de 1952.
tir de 19 de março de 1965..
.tigo 19, item I, do Deceeto n 9 53.481,
N9 133 -- Conceder, a . partir de 1°
N9 141 -- Conceder a Jacy Ferreira
e de 22-1-1984, combinado com os arti- de janeiro de 1965, a gratificação de Cavalcante Datilógrafo, nível 7-A, a
de gabinete aos. Moto- gratificação de representação de gae
gc,5 39 e 80 , parágrafo 1 9, do Decreto representintio
ristas Jdse Hermely, Osny Hermely,
no valor mensal de Cr$ 85.000
n9 897. de 3Q de Maeço de 1962. - JOsé Américo de Lima, Jorge Eugênio binete
(oitenta e cinco mil cruzeiros) menJosé Gomes da Silva.
Fernandes da Cruz, Audilar Ferreira sais, a partir de 23 de Março do core Jorge Fotites, no valor de rente exercido, quando passou a pres• O Responsável pelo Instituto Brasi- Brandão
Cr$ 35.000 (trinta e cinco mil 3ruleiro de Reforma Agrária (IRRA), no zetros) mensais, ficando essa gratifi- tar colaboração jento ao Clalen.ete da
uso das atribuições rine lhe confere o cação majorada para Cr$ 80.000 (oi- Presidência.
N9 142 - Dispensar, á pedido, Anitem V do artigo V do Decreto nú- tenta mil cruzeirot), a Contar de 19
gela
de Moraes Neves, Geógrafo, nível
de
fevereiro
de
1965,
para
os
4
(quamero 55.286, de 24-12-4 que estabetro) últimos.
17-A, dás funções -de Assessora do
lece normas gerais paea tégulamenN9 134 - Dispensar, a pedelo, eoa- Responsável pelo mesmo Instituto, fiMello da Lei 4.504, de 30-11-84, requim Barros Alcântara Filho, daá cando, em consealiencle, cancelada a
solve:
gratificação de representação de gaN9 127 - Designar Altir Souza Mala, funvies de Coordenador das Operabinete
de Cr$ 200.000 (duzentos mil
ções
do
mesmo
Instituto,
a
partir
de
para exercer as funçeee de AMCSSOt
cruzeiros) mensais, atribuída pela
da Assessoria Executiva, AtrIbullido- 31 de março de 1955:
N9 130 -- Homologar a viagem rea- Portaria n° 35, de 2 -de fevereiro de
lhe o pro fabore correapondente ao
lizada a São Nulo, por Fernando Pe- 1965. - José Gomes da.SiTra.
siroboto

Despaches:
Deferimentos em 22-3-65
Proc. 54-65 - Paulo Rubens Margerido, Estatístico, nível 17, faz opção ' pela percepção do vencimento •"
demais vantagens do cargo efetivo,
com acréscimo da gratificação fixa,
correspondente -a 20% (vinte por cento) do valor da função gratificada.
Em 21-3-65
• Próc. 91-85 Edson de ?aula e
Silva, Documentarista, uivei 17, fali
opção pela percepção da vencimento
e dernala vantagens do cargo efetivo,
com acréscimo da gratificação fixa,
correspondente a 20% (vinte por eene
to) do valor da função gratificada.
•
Em 30-3-65
Proc. 118-85 - Narina Miranda de
Mendonça, Almoxarife, nível 14-A, tal
olmo (pela percepção de vencimento
e demais vantagens do cargo efetivo, .
COM O acréscimo da gratificação fixa.
correspondente a 20%. (vinte por cento) do valor da função gratificada..
Proc, 80-85 - Elza Firmo Paixão,
Escriturário, uivei 8-A, solicita abono
de faltas que cometeu ao serviço no
período de re de fevereiro a 2etle março de 1965, por motivo de gala, bei*
como retificação de seu nome para
Elza Paixão Machado, -que passou a
assinar.
Apostila
Na Portaria lie 27, de 2 de reverei:se
de 1955, referente a Julleta Marina
Goulart, foi feita a seguinte apostila:
"A servidora a quem se refere a
presente Portaria passou a assinar
Julieta Marina Goulart Moreira, eta
virtude de ter contraído. núpcias ene
19 de dezembro do 1964,"
Em 30 de março de 1985. Osório Pinto, Responsável pelo cepo.
diente da DP.
Retificaçdo
Na Portaria n9 59, de 12 de fevereiro de 1965, referente a José Vania,
de AM-crio Albuquerque, foi feita a se.
guinte apostila:
"Na presente Portaria, onde se le$
.... uivei 8 ... leia-se: ... Escriture/1i
rio, uivei 8 -A..."

1246 Quarta-feira
As 'Repartições Públicas'
deverão remeter o expediente!
destinado à publicação nos jornais, diariamente, 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 salda dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito,
rasuras e emendas.
- Exoetuadas 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 auspe'nsas sem aviso
prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderêço vão
impressos o número do talão de
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DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR • *GRAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
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As Repartições Públicas

eingir-se-áo às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qual-

quer -época, pelos órgãos compe.
tentes.

- A fim de possibilitar a eeFLORIANO GUIMARÃES messa de valdre.s acompanhados
de esclarecimentos ,quanto à sua
DIÁRIO OFICIAL*
aplicação, solicitamos usem os inSEÇÃO 1 - PARVIL II
teressados preferencialmente che-

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES

CHEFE DA SEÇÃO OE REDAÇÃO

MURILO FERREIRA ALVES

órgão dçstinedo putilceçào dos atos da adminiatraçào descentralizada
ImFreeso neasplidinre do DeFartamento de Imprensa Nacional
.13RAsiLiA

que ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.

- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se forneceASSINATURAS
rão aos assinantes que os solicitarenz no 'ato da assinatura.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
- O funcionário público feCapital e Interior:
Capital e Interior
deral,
para fazer jus ao desSemestre . .... Cr$ 600, ! Semestre .
Cr$ 450,
conto
indicado,
deverá provar
Cr$ 1.200 Ano
Ano
Cr$ 900,
esta condição no ato da assiExterior:
Exterior:
natura.
O custo de cada exemplar
Cr$ 1.300 Ano
Ano .
Cr$ 1.000
atraindo 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 do de Cr$
se do mesmo
A fim de evitar solução de com antecedência minima
ano, e de Cr$ 1 . -por ano
continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.
decorrido

Agente de Estatística do Quadro de
Pessoal das Inspetorias Regionais do
mesmo Conselho. (SP-SCP).
N9 53, de 12-2-65 (Processo núme• REGIONAIS
ro 3.319-64) - IR-RS - Torna sem
efeito, de. acôrdo com o art. 14 da
verá um concurso ae Monografias, de
Conselho Nacional
Conselho Nacional
Lei n9 1.711, de 28-10-52, a Portaria
âmbito nacional, sôbre a Geagralia
de .Geografia
n9 640, de 22 de outubro de 1963, do
de Estatística
tendo em vieta o- IV Centee Cs.rioca,
Secretário-Geral do Conselho Nacionário dí Cidade do Rio de .Janeiro.
R,ELAÇÃO - DO -- S/269
RELAÇÃO DO-5
nal de Estatística, que nomeou Ro•
. Art. 2 9 Serão concedidos aos auto_
meu Bento da Silveira, para exercer
PORTARIAS DO SECRETÁRIO
PORTARIAS
res dos cinco melhores trabalhos,
o cargo de nível 10-A da série de
GERAL \‘
• classificados pela Comissão Julgadora.
classes de Agente de Estatística do
Do Presidente:
N9 58, de 12_3-65 - Designa Eva composta de geógrafos designados
Quadro de Pessoal das Inspetorias ReMenezes Magalhães, Geógrafa, nível pelo Secretário-Geral,. oe. - seguintes N9 7, de 7-1-65 (Processo' numero gionais do mesmo Conselho. ÇSPn-A, do Quadro do Pesscal Parte prêmios:
18.445-64) - IR-PI - Aposenta, de SCP).
Permanente, dêste Conselho, para
acôrdo com o art. 178, item III, da
IsT9 52, de 12-2-65 (Processo núme19 - lugar - Cr$ 100.090
exercer a função gratificada elmbolo
Lei 10 1.711, de 23 de outubro de 1952, ro 3.919-64 )- IR-RS - Torna sem
4-F, de Encarregada do Setor de As29'- lugar - Cr$ • 100.000
Maria Luiza Ferraz Fortes, no cargo efeito, de acôrdo com o art. 14 da
alstência cto Ensino da Seção de Dide nível 15-B, da série de classes de Lei n9 1.711, de 28-10-52, a Portaria
39 - lugar - Cr$ 50.000
vulgação Cultural da Divisão CultuTécnico de Contabilidade do Quadro Z19 644, de 22 de outubro de 1963, do
lugar
Cr$
25.000
.„
49
ral. .(Proc. n9 ONG-953-65) .
de Pessoal das Inspetorias Regionais Secretário-Geral do- Conselho NacioCr$ 25.000 •
59 -1- lugar..
do Conselho Nacional de Estatística. nal de Estatística, que nomeou Ivo
N9 60, de 18-3-65 - Designa Lauro
59 - lugar - Um exemplar da (SP-SCP).
•
ADAMI, para exercer o cargo de níGeraldo de Araújo, Revisor, nível
Carta do Brasil ao MilioneN9 58, de 18-245 (Processo número vel 10-A da Série de classes de Agen12-A, do Quadro do Pessoal, Parte
•
`
'elmo.
2.494-65) - Designa •Edwaldo Mon- te de Estatística do Quadro de PesPermanente,. dêste Conselho para
teiro- Quintsir, Oficial Administra- soal das Inspetorias Regionais do
substituto eventual do Encarregado
Os trabalhos premiados ção,
Art.
39
nível 12-A, do Quadro de Pessoal mesmo Conselho. (SP-SCP).
do Setor de Revisão da Seção de Pu- passarão a ser propriedade do conblicações da Divisão Cultural. (Pro- selho Nacional de Geografia, que, da Administração Central do Conse- Ne 51, de 12-2-65 (Processo númelho
Nacional
de Estatística, para exer- ro 3.319-64) - IR-RS - Torna sem
cesso n? CNG_995-65) .
após a entrega dos prêmios, déle.s cer o encargo
de Diretor da Divisão efeito, de acôrdo com o art. 14 da
fará
o
uso
que
Julgar.
conveniente,
N9 61, de 18-3-65 - Designa Aride Administração (DA) do Serviço Lei n9 1.'711, de 28-10-52, a Portaria
mencionando
o
publicá-los,
Inclusive
adne Soares Souto Mayor, Geógrafo,
Nacional de Recenseamento,- fazendo
nível 20, do Quadro do Pessoal, Parte nome do autor e fazendo referência jus à gratificação mensal de Cr$.. n9 630, de 22 de outubro de 1963, do
Secretário-Geral do Conselho NacioPermanente, dêste Conselho, para ao concureo:
350.000 (trezentos e cinqüenta mil nal de Estatística, que nomeou Edgar .
exercer a função gratificada, síraeolo
Quando o ONG julgar con_ cruzeiros) estipulada no Decreto nú- Telles Berger, para exercer o cargo
§
19
4-P, de Encarregado do Setor de veniente a sua publicação na Biblio- mern 55,309 de 30 de dezembro de de nível 10-A da série de classes de
Geografia Política da Seção de Eis- teca Geográfica Brasileira o autor 1964. (SP-SoP)
Agente de Estatística do Quadro d8
tudoe sistemáticos da Divisão de terá direito a 10% do valor de capa
N9 '341, de 15-10-64 (Processo tiú- Pessoal das Inspetorias Regionais do
Geografia. (Prcc. 119 CNG-1.099-65). dos exemplares impressos, segundo a
melei 3.165-64) - IR-SE - Torna mesmo Conselho. (SP-SCP) .
•
Resolução 11 9 116, do Diretoria Cen- sem efeito, de acôrdo com o art. 14 N9 50, de 11-2-65 (Processo númeRESOLUÇÃO N 9 681, DE 30 DE
trai (2-12-1942).
da Lei n9 1.711, de 28-10-52, a Por- ro 3.319-64) - IR-RS -- Torna sem
1VIARÇO DE 1965
Art. 49 Eeccepcionalmente no cor- taria n9- 472, de 22 de outubro de 1963 efeito, de acôrdo com o art. 14 da
Estabelece o valor dos prêmios para unte os trabalhos serão recebi,. que nomeou Luiz Carlos' Figueiredo Lei n9 1.711, de 28-10-52, a Portaria
o Concurso de Monograf:as, insti- dos até o dia 25 de Maio, pela Secre- para exercer o cargo da série de clas- n9 628, de 22 de outubro de 1963, do
ses de Agente de Estatística, nível Secretário-Geral do Conselho Naciotuído para a Semana da Geografia. taria,Geral.
10-A, do Quadro de Pessoal das Ins- nal de Estatística, que nomeou Card
O Diretório Central do Conselho
.
As.
despesas
decosrentes
Art. 59
petories Regionais do Conselho Na- los Colbert Falenberg, para exercer o
Nacional de Geografia, usando de da presente Resolução correrão por cional de Estatística (SP-SCP).
cargo de nível 10-A da série de classuas atribuições;
conta da verba própria do Orçemento
N9 54, de 12-2-65 (Processo núme- ses de Agente de Estatística do Qt1a4
•
considerando o instituído na Reso- do Conselho.
ro 44 .319-64) - IR-RS - Torna sem dro de Pessoal das Inspetorias Relução 119 566 da A. G., de 7_6-1962,
Rio de Janeiro, 30 de março de 1965. efefto, de acôrdo com o art. 14 da gionais. do mesmo Conselho. (SP..
no que se refere a concursos visando - Conferido e numerado: Willson Lei n9 1.711, de 28-10-52, a Portaria SCP).
estimular o desenvolvimento dos es- Tdvora Maia, Chefe do Gabinete do n9 845, de 22 de outubro de 1963, do N9 49, de 12-2-65 (Processo mime"
tudos geográficos no País; resolve: Secretário-Geral; Visto e rubricado: Secretário-Geral do Conselho Nacio- ro 3.919-64) - IR-RS - Torna s
nal de Estatística, que nomeou Ro- efeito, de acôrdo cosei o art. 14
Art. 19 No transcurso da Semana Eng. René de Mattos, Secretário-Geberto Calil, para exercer o careço de Lei la9 2.711, de 28-10-52, a Por
Aguinaldo
Publique-se:
Gen.
da Geografia do corrente ano, o Oennível 10-A da série de dama de n° 643, de 22 de outubto de 1263,
Presidente.
Campos,
ISeeszo
ta
•
awleo Nacional da Geogratfla wome-

INSTITUTO
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Quarta-feira 5
Secretário-Geral do Conselho Nacional de Estatística, que nomeou Avelino i Cardoso Coelho, para exercer o
cargo de nível 10-A, da série de classes de Agente de Estatística do Quadro de Pessoal das Inspetorias Regionais do mesmo Conselho.
N9 69, de 26 e2-65 (Processo mamero 1.937-65) - IR-PB - Exonera, de
acórdo com o art. 75, item 1, da Leu
n9 1.711, de 28-10-52 e a partir de
23 de outubro de 1964, a Altamir Cieto Milanez Pinto, do cargo de nivel
8-A da série de Classes de Escritura' rio do Quadro de Pessoal das Irise
petoriaa Regionais do Conselho Nacional de Estatística. (SP-SCP).
N 9 59, de 18-2-85 (Preicesso núme•o 19.086-64) 1R-SP - Exonera,
' ..de -.meado com o ,art. 75, item II, alínea a, da Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952, e a partir de 11 de dezembro de 1964, Paulo da Cruz Ma-enodo - Estatistloo, nível 20, do Ctuadro de Pessoal das Inspetorias Regionais do Conselho Nacional de 'Estatística -,. do cargo isolado de provimento em comissão, de Cher edo Serviço de Estatística do Interior, simbolo 8-C, dos mesmos Quadro. (SPSCP) .
N9 70, de 5-3-65 (Processo namero
CNE 18.817-64) - IR-GO- Aposenta, de acôrdo com o art. 178, item
- XII, da Lei ri9 1.711, de 28-10-52, Portonzed Mussr, Tio cargo de nível 12.8
da série de classes de Agente de Estatistica, do Quadro *de , Pessoal das
Inspetorias Regionais do Conselho
Nacional de Estatística. (SP-SCP).
e Do Inspetor Regional do Ceard:
N9 328-64, de 18-11-64 (Processo
n9 1.320-65) Dispensa, a partir da
presente data, Naisa Xavier de Lima,
Almoicartfe, niVel 14-A, do Quadro de
Pe340R1
Parte Permanente das Int' petorias aegioneis -do CNE, latada na
IR-CE, da função gratifloada de Che...fo da Seção de Material e Comunicações, símbolo 9-F. (sr-ocr).
ApoStilas
Do Chefe do Seriaeo de Peaseal:
Na Portaria na 143, de 16 de abril
de 156, (Proceero n9 3.721-64), referente ao servidor Nasiaxeno Cordeiro
da silva foi lançada a seguinte apostila: ceteados os efeitos da preesnte
portaria., a partir de 31 de janeiro de
1984, data em que o servidor a quem
• a meeraa se refere tomou posse no
cargo de nível 10-A da série de elas'. ses de Agente de Eetatistiea, do Qua:Iro de Pessoal das Inspetorias Regionais, para o qual foi nomeado por
ato publicado lio Diário Oficial número 9, de 14-1-64 (Seção I - Parte
II) PrOcesto n9 3.721-64. Serviço de
Pessoal, em 4-2-65. - Nisto da Silva
Pinto, Chefe do S.P. Substituto.
Neta: Republicar a apostila acima,
para correção de impropriedades.
Nas Portarias 5/na .de 20-8-51, 19-5
23-1-52, 833, 319 e 178 de 15-10-52, 24
de maio de 1955 e 6-2-56, referentes
aos servidores Walter Cardoso Rêgo,
2tisto Bonifácio Falqueio, José Jacinto de Areúlte, Severito Baracuke Ramalho, Manoel José Vieira, Aulete
,L,ule de França Caldas e Alda Valadares rateiro, respectivániente, toi
lançada a seguinte aneetila: "O sere
' valor a quem se refere a presente
portaria passoU a ocupar, a pártir de
19 de julho de 1960, o cargo de Estaattatioo, nível 17, referência base, do
-Quadro de Pessoal das Menearias Regionais do Conselho Nacional de EStatistica, de acordo com a relação noe
eninal anexa ao Decreto n9 52.101, de
11 de junho de 1963, que retificob o
'Decreto 119 51.367, de 11 de dezeinbro
cumprimento ao
e'ala 1901, baixado em
Ai:infesto na Lei n9 3.870, de 12 de julho de 1980.
' Serviço de • Pessoal. em 24 de jusattin de 1943. Ruillnette Pereira dd
~At, Mete do 11,P".
tto Portaria n t isee, 4.
elate4ae a Alattelfe elee eiáljafflè

DIÁRIO OFICIAL (Seçáo I - Parte II)
lançada a seguinte apostila: "Fica
declarado vago, na forma prevista no
art. 74, item VI, da Lei n9 1.711, de
28-10-52, o cargo em comissão de que
trata a preeante portaria em virtude
de seu .ocupante ter tomado posse em
5-2-65, no cargo de Chefe da DMsão de Administração da Inspetoria
Regional de São Paulo, para o qual
foi nomeado pela Portaria n 9 394, de
30-11-64 publicada no Diário Oficiai
n9 6, de 11-1-64. - Nisio da Silva
Pinto, Chefe do Serviço de Pessoal
Substituto, em 26-2-65.
Na Portaria n9 752, de 12-11-59, referente à nomeação de JosemarAteucar, foi lançada a seguinte apostila:
"O servidor a quem se refere esta
portaria foi efetivado no cargo que
exerce, a, partir de 9 de abril de 1962,
de tectirdo com o art, 1 9 da Lei. número 4.054, de 2 de abril de 1962. e
Serviço de Pessoal, em 20 de merço
de 1965. - MOrio de Mendoitca. Chefe do S.P.
D-espacho
Do Chefe do S.P.:
Raul de Rezende (Processo número
5.014-58), rege de 27-3-58. - Deferido, consedendo-se ao .servidor gratifi-

cação" adicional, na base de 25% sóbre o vencimento do respectivo cargo,
a partir de 30 de novembro de 1962
retroagindo à data de 30 de novembro
de 1957 o direito do servidor à gratificação adicional na base de 15%.
Alteração de Cadastro
Processos:
NO 19.226-64 - Registra-se a vacância ocoreida em 13-10-64 do-cargo
de silvei 14-C dá série de classes de
Agente de Estatística do ,Quadro de
Pessoal das Inspetorias Regionais do
Conselho Nacional de Estatística, em
virtude do falecimento de seu ocupante Amadeu' Cruz. (DASP-SCP).
N9 467-65 -- IR-PR - Registra-se
a vacância do' cargo de nível 17-- da
série de elatses de , Estatístico do
Quadro de Pessoal das Inspetorias aegionals, ocorrida em 21-12-64, em virtude do falecimento -de seu ocupante
,.
Bruno ,Amaro Pavani.
N9 524-65 e- IR-RS - Registra-se
a vacância do cargo de nível 14-C da
série de dates de Agente de Estatística. ocorrida em 20-12-64, em- virtude
do falecimento de seu ocupante, Cety
Azambuja. (DA-SP-SCP).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
UNIVERSIDADE DO SPASIL
Faculdade Nacional de Direito

Brigida de Oliveira '-- Atendente,
nível 7.
Itacy Norma da Costa Nascimento,
- Escrevente-Datilógrafa, níve/ -7.
José Luiz dos Santos - Trabalhador, nível 1.
Silvio Porphirio Ferreira e-- Trabalhador, nivel .1.
Ailstotelina M. do Desterro Silva --Atendente, nível 1.

PORTARIA DE 11 DE rEvEREIRO
DE 1965
Diretor
da
Faculdade Nacional de
O
Direito da Universidade do Brasie, no
U80 das atribuições de sua competência, resolve:
Maria de Lurdes Abreu RodriguesN9 2 - Designar Ezequiel »Nadler
de Maga/ledes, para ser jurito ao Ga- - Técnica Auxiliar, nível 6.
binete do Diretor, com atribuição de
Glória Ferreira domes - Atendinanxiliar de Gabinete, percebendo te, nível 7. .ae Professor Abelardo de
gratificação de representação nos Bruto, Diretor.
térnabs do artigo 145, item 1v, do Es_
tatuto dos letincionáries 'Civis da
unifica eqüivalente ao símbolo (teto)
de 14-F, a partir de 16 de fevereiro Ésetta Nacional de Engenharia
de 1965. - Hélio Gomes, Direita.
PORTARIA DE 4 DE DEZEMBRO
, DE 19(34
O Diretor da Escola Nacional de
Faculdade Nacional de Filosofia Engenharia,
da Universidade do BrePORTARIA DE 29 bE JANEIRO
DE 1965
O Diretor da Faculdade Nacional de
leiledofia da Ulaitersidade de Brikall,
nó uso de suas atribuições, resolve:
N9 4 -- Designar o Professor Catedrático EC.501 Hélio Vianna, para
responder pela Carteira de Ilistória
Moderna è Conteinpoeãneaeduratite a
ausência do respectivo Catedrático,.
Professôra Maria Yedda Leite Linhares. - José de Fatia Góes Sobrinho,
Diretor.
. Faculdade

Nacional
de Odontologia

PORTARIA DE 4 DE JANEIRO
DE 1965
Diretor
da
Faculdade Nacional
O
de Odontologia da Universidade do
Brás% usando das atribuições de sua
cempetência e de acórdo com o artige 145, item X, alínea a) da Lei 1.711,
de 28 de outubro de 1952, resolve:
N9 1 - Designar os servidores abala() relacionados, para atudliarem rio
Codorna° de Habilitação dedo,. Punidado:
Aletta M. Batel!' T. Livratie a'o
conservador a • ar ai, nir O. 10.
- ii,c.evettue.
Int da Silve •

4cráfa. ef.52N

ei), usando de sua competencia, resolve;
'NO 27 - -Designar os -profesSõres
Afonso Henriques de Brito, Lindolphe
de Carvalho Dias e Nicolau Braiie
para constituírem, sob a presidência
do primeiro, a Comissão SuperVisora
do Concurso de Habilitação h Matricula na primeira série desta Escola
no ano de 1965, com todos os poderes
para ekecução das atividades pertinentes ao referido concurso. -- Professor Oscar de Oliveira, Diretor.

.Faculdade Nacional
de Farmácia
PORTARIAS bE 18 DE FEVEREIRO
DE 1965
O Diretor da Faculdade Nacional
de Farmácia da Universidade do Brasil, no uso de suas atribuições resolve:
NO 3 - Tendo erri Vista a indicação
do Conselho Departainerital, eprOvae
da peia Congregação em ses go de 10
de fevereiro do cerrente ano, • desig -;
nar o Professar tuean!a Marcos Caseleis:eia Catedrátleci Feculdade
1:acional de Lledicina da let . B., para
eger, deranie o ano telim de 1935,
e de:Melina de P.rietcmie o ffisfelogla,
aérie ele eeeaso de geaelaaeLee die
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Faculdade Nacional de Farmácia, mediante a gratificação mensal de Cr$
78.000 (setenta e oito mil cruzeiros).
nos ',ermos da Resolução n9 3-64 do
Conselho de Curadores da U. 13., devendo a despesa correr à conta da verba 3.1.1.02.10-7, inciso 10, do vigente Orçamento.
alçe 6 - Tendo em vista a aprovação da Congregação em sessão de 10
de fevereiro do corrente ano, designar
o Farmacêutico Deito Cotta, para reger, durante o segundo período do ano
letivo ele 1965, a disciplina Economia
Farmacêutica, do Departamento de
Bioquímico e Farmacologia, da 3 3 série do curso de graduação da Faculdade Nacional de Farmácia,' Mediante a gratificação mensal de Cr$ -.78.000 (setenta e oito mil cruzeiros),
nos têrmos da Resolução n- do
Conselho de Curadores da U. B., devendo a despesa correr à conta da vertia 3.1.1.02.10-7, inciso 10, do vigente
Orçamento. - Prof. Emfiio Diniz
Silva, Diretor em exercício.

Faculdade Nacional de Ciéncias
Econômicas '
.
PORTARIA DE '8 DE Prvralumo
DE 1965
O Vice-Diretor -em exercício da -Faculdade Nacional de Ciências Econômicas da Universidade do Brasil,
usando de atribuições de sua competência, resolve:N9 2 - Designar Carlos Sanches de
Queiroz, Assistente de Ensino Superior, nível 17, do Quadro Ordinário da
Universidade do Brasil, paea reger a
Cadeira de Psicologia Social C Económica, conforme resolução da Congregação desta Fatuidade, em sessão
de 19 de outubro de 1903. - Antonio
Garcia de Miranda Netto, Vice-Diretor em exercido - Matr. te9 1.190.033.

Museu Nacional

.

PORTARIA Dr «G DE mvIltratto
DE 1965
O Diretor do Museu Nacional, usando' das atribueções que lhe coneere a
letra e g", do art. 92, do Regimento
do Museu Nacional, aprovado pelo
Cone elho Universitário aa Univerel_
dade do lamela em 4 de maio de-19G8,
resolve:
N9 3 -J. Designar o Zoo/oge) Roger
Picara HõPolité Arlé, nível 19, do
Q.E.P. da U.13., lotado neete Museu, para continuar tett plano` depesquisas, colaborar com o Museu
Goeldi e coletar material para o Mnvou Nacional na região Amázfalice,
durante seis (6) rneees, a partir de
1 de março do corrente ano. - Luiz
de Castro Faria, Diretor:

Hospital Escola São Francisco
de Assis
PORTARIA DE 10 DE EEVERE/R0
1YE19(5
• Eeretor do Hospital-Escola são
Francisco de Assis, da Universidade
do Brasil, usando da atribuição que
lhe °ardere o item III. do art. 210 da
Lei no 1:711, de 28.10.1552, raeelve:
N9 2-À - Aplicar a Justina Maria
da Conceição, Copeiro A-504 .4A, da
Parte Eapecial do Quadro Retraordiharto de Pessoal desta teniversidade,
loteda héâte Hospital-Escola, a Pena
de su.e.pe.neão, pot trète (3) dias, eunae
prlda no período de 17 a 19 de noa
vembro de 1961, Por lafrineêncla da
art.. 205, combirleaa teal õ inciso arn
do art. 194 de q n e 1.711.53, visto
ter-ise recue:V..3 eurnar'r ordene para
eka.a.iee.a
ne:;te

Direto:

-

' 1243 Quarta-feira

DIÁRIO OFICIAL "(Seção 1 - Parte II)"

Maio de 1965

Diretor da Divisão de Pessoal, sím- artigos 10 e 32 e parágrafo único, da
bolo 6-C, do Departamento de Admi- Lei n9 4.345 de 28 de junho de 1964 e
nistração da Universidade de Alagoas, legislação complementar que rege a
PORTARIAS DE 31 DE MARÇO
NO 21-65 - Aprovar, na forma do vago com a exoneração de Milton matéria, transformar a Gratificação
DE .1965
art. 29, 19 do Decreto n9 49.159, de Buarque Wanderley. - Aristóteles Adicional por Tempo de Serviço do
19 de novembro de 1960, a Anexa Ta- Calazans Simões.
servidor Eduardo de Freitas, 'Proles'
O Reitor da Universidade de Juiz
sor Catedrático, nível especial, do
de Fora, no exercício de suas atribui- bela de Gratificação Complementar
Quadro de Pessoal desta Universidade
PORTARIAS DE 23 DE ABRIL
ções e de acórdo com a legislação vi- do Salário-Mínimo, a vigorar a partir
Federal de • Goiás, em Gratificação
DE 1965
gente, resolve:
de 19 de março de 1965v /
Qüinqüenal por Tempo de Serviço, ns
•
de Cr$ 75.000,00 (setenta
O Reitor da Universidade de Ala- importância
goas, usando das atribuições que lhe e cinco mil cruzeiros) mensais, refeCompiementação
Código
confere ô art. 24, letra 1, do Estatuto rentes a 5 (cinco) - Qüinqüênios de
NOME - CARGO,
do
e
•
da Universidade, combinado com o efetivo exercício, a partir de 1 9 de
Nível
Salário-Mínimo
art. 77, da Lei n9 1.711, de 28 de ou- janeiro de 1965. - Prof. Jerônimo
Geraldo de Queiroz. Reitor da U.F.Os
tubro-de 1952, resolve:
N9 77 - Dispensar Neri Raposo FiPORTARIA DE 29 DE MARÇO
CR'.
reman, ocupante do cargo de 'Técnico
Manoel Cruz Filho - Auxiliar de
DE 1965
de • Contabilidade, nivel 13-A, da fun2.320
Laboratório
'F1-1603.4
ção gratificaste de Chefe da Seção de
Enéas Guimarães Nery - Auxiliar de
O Professor Jerôninio Geraldo as
Contabilidade, simbolo 5-F, da Divi- Queiroz, Reitor da Universidade Fe.
2, 320
Laboratório
P-1603.4
são* de Finanças do Departamento de deral de Goiás, no uso de suas atriCelso Batista . Neves
Auxiliar de
AdmIsistração desta Universidade.
2.320
Laboratório
P-1603.4
buições legais e estatutárias, resolve:
O Reitor da Universidade de AlaNO 149 - Designar, a partir de ls
goas, usando das atribuições que lhe de abril de 1965, o Eletricista InstaObservação: De acórdo com as Ta- Quadro de Pessoal da Universidade de confere o art. 6 9 do Decreto n9 51.385, lador, nível 8, Theodor ISOslowskt,
belas que acompanham o Decreto nú- Juii de Fora, nas percentagens abai- de 4 de janeiro de 1962, combinado para prestar serviços ao Gabinete do
mero 55.803, de 26 de fevereiro de' xo' referidas, calculadas" sôbre o res- com' o art. 29, alínea a, do Decreto Reitor, fixando-lhe a gratificação
1965, o Salário-Mínimo em Minas Ge- pectivo vencimento, todos a partir de n9 54.003, de 3 de julho de 1964, e mensal de Cr$ 10.000 (dez mil crurais, 13s Região está fixado em.... 19 de janeiro de 1965, por haverem com o art. 12, item III, da Lei nú- zeiros), e concedendo-lhe as atribui.
Cr$ 64.320 (sessenta e quatro mil, tre- completado os respectivos tempos ne- mero 1.711, • de 28 de -outubro de 1952, ções, na sua especialidade, de servir
resolve:
a toda Universidade, devendo a deszentos e vinte cruzeiros) .
cessários à concessão:
10%
(dez
por
cento)
Nç 78 - Nomear Neri Raposo Fire- pesa ser atendida pela verba
Mõacyr Borges de Mattos, Reitor.
Marcello Affonso Colucei Valério. man para exercer, em coalissão, o 1.1.2.0.02.05 - Gratificação pela Res
p
de Gabinete, do orçamen35% (trinta e cinco por , cento)
O Reitor da Universidade de Juiz
cargo .de Diretor da Divisão de Fi- toreáentação
em execução. - Prof. Jerônimo
de Fora, no exercício de suas atribuinanças,
slmoolo
6-C,
do
DepartamenHermógenee de Faria Lege. - MoaGeraldo
de
Queiroz,
Reitor.
ções e tendo em vista o art. 10 e seus eyr Borges de Mattos, Reitor.
to de Admin:s'ração da Univeledarie
parágrafos da Lei n9 4.345, de 26 de
de AlagsNas, e rn vaga criada pelo DePORTARIAS DE 2 DE Ali1SIL
junho de 1964, combinado com o Decreto ns 51.385, de 4 de, janeiro de
DE 1965
•ereto n9 31.922, de 15-12-52, resolve:
1962.
N9 22-65 - Conceder a gratificação UNIVERSIDADE DE ALAGOAS
O Reitor da Universidade de AlaO Professor Jerônimo Geraldo Cte
qüinqüenal por tempo de serviço aos
goas, usando' das atribuições que lhe Queiroz, Reitor da Universidade FePORTARIAS DE 22 DEABRIL
servidores abaixo relacionados, do
confere
o
art.
24,
letra
deral
1,
do
Estatuto
de Goiás, no uso de suas atriDE 1955
Quadro de Pessoal da Universidade de
da Universidade, combinado com o buições legais e estatutárias, resolve:
Juiz de Fora, nas percentagens abaiO Reitor da Universidade de Ala- art. '77 da Lei n9 1.711, de 28 de ouNO 151 - Designar, a partir de 19
xo referidas calculadas sôbre o res- goas, usando das atribuições que lhe tubro de 1952, resolve:
de abril do corrente ano, o funciona,
pectivo vencimento, todos a partir de confere o art. 24, letra j, do Estatuto
NO 79 - Dispensar Manoel Joaquim rio César Ribeiro de Andrade, AssiSs
19 de janeiro de 1965, por haverem da Universidade, combinado çom o
completado os respectivos tempos de art. 69 do -Decreto n9 51.385, de 4 de Vianna da• Silva, ocupante do cargo tente de Administração nível 14, para
Porteiro, nível 9-A, da função gra- os serviços, além de secretário do
serviço necessários à concessão:
janeiro de 1962 e o art. : 75, 1, da Lei de
tificada de •Chefe de Portaria, sim- Egrégio Conselho Universitário, tem.
n9
1.711,
de
28
-de
outubro
de
1952,
• 10% (dez por cento) .
belo 15-F, do Departamento de Ad- bém da Assembléia Universitária, de
Terezinha Duarte - Oficial de Ad- resolve:
ministração desta Universidade.
Conselho de Curadores, bem como das
ministração, RF-201.12.A.
reuniões de Diretores de Unidades e
NO 73 - Conceder exoneração ao
O
Reitor
da
Universidade
de
Ala15% (quinze por cento)
Engenheiro , Manoel Ferri Filho do goas, usando das atribuições que lhe de professóres dos Institutos, quando
Geraldo Halfeld _ - Assistente de cargo, em comissão, de Diretor do Depresididas por esta Reitoria, fixando.
o art. 24 do Estatuto da Uni- ft:- • :ma g ratificação mensal
Ensino Superior, EC-503.20.
partamento de Planejamerito e Obras confere
de
versidade,
combinado
com
o
art.
145,
C.
f:20 (Cinqüenta mil cruzeiros)
desta Universidade.
item
1,
da
'Lei
n9
1.711,
de
28
de
ouss Leses serviços, devendo -essa
PORTARIAS DE 2 DE ABRIL
- O Reitor da Universidade de , Ala- tubro de 1952, e com b art. 2 9, alínea despesa ser atendida pela verba
DE 1965,
goas, usando das atribuições 'que -lhe a, do Decreto n9 54.003, de 3 de jus 1.1.2.0 - 02.05 (Gratificação de GaO Reitor da Universidade de Juiz confere o art. 24, letra 1, do Estatuto lho de 194, resolve:
binete) do orçamento ora em vigor.
de Fora, no exercício de suas atribui- da Universidade, combinado com o
•
N9
80
Designar
José
de
Albuquerções e tendo em vista o art. 10 e art. 69 do Decreto n9 51:385; de 4 de que Cavalcante, Auxiliar de Portaria, A 1-79 152 - Designar o Oficial de
dministração nível 12, Constâncio
seus parágrafos da Lei n9 4.345, de Janeiro de 1952, e o art. '75, II, da nível
'VA, para exercer a função gra- Gomes de Paria, do Quadro de Pessoal
26 de junho de 1964, combinado com Lei n9 .1.711, de 28 de outubro de 1952, tificada
de Chefe' de Portaria, sím- da U.F.G., para substituir o Chefe
o Decreto ns 31.922, de 1952, modifi- resolve:,
bolo 15-F, da Reitoria da Universi- da Seção de Compras, da Divisão do
cado pelos de na.. 33.704-53 e 35.690,
N9 74 - Exonerar, a partir de 23 dade de Alagoas, vaga com a dispensa Material do Departamento de Admide 1954 e nos têrmas da competência
delegada através da Portaria n9 .441, de .novembro de 1964, Milton Buar- de Manoel Joaquim Vianna da Silva. nistração Central, Símbolo 5-F, em
que Wanderley de cargo, em comisN9 81 - Designar Manoel Joaquim suas faltas e impedimentos até 30
de 15-12-64, do Diretor da Divisão de são,
de Diretor da Divisào de Pe.ssual Vianna
(trinta) dias. - Prof. Jerônimo
Pessoal do MEC, In Diário Oficial de
da Silva, Porteiro, nível 9-A, Geraldo
do
Departamento
de
Adiniolstração
de Queiroz, Reitor.
29 de dezembro de 1964, resolve:
portador
dos
cursos
de
bacharel
pela
N9 24-65 - Conceder a gratificação desta Universidade.
Faculdade de Filosofia, Ciênciaa e LePORTARIA M 30 DE ABRIL
qüinqüenal por tempo de serviço' aos
O Reitor da Universidade de Ala- tras desta Universidade e de LegisDE 1965
professôres catedráticos abaixo rela- goas usando das atribuições que lhe lação e Administração de Pessoal pelo
cionados, do Quadro de Pessoal do confere o art. 24, letra 1, do Estatuto Departamento Administrativo do SerO Professor Jerônimo Geraldo de
Ministério da Educação e Cultura. da Universidade, combinado com o viço Público, para exercer a funeão
nas percentagens abaixo referidas, art. 17, da Lei n9 1.711, de 28 de ou- gratificada de Chefe do serviço de Queiroz, Reitor da Universidade Federal
de Goiás, usando de atribuições
Exp
ediente. símbolo 5-F, da Reitoria
calculadas sôbre o respectivo venci- tubro de 1952, resolve:
mento, todos a partir de 19 de 'Ja- N9 75 - Dispensar José Gêda Melo, da Universidade de Alagoas, em Vaga constantes da alínea "p" do art. 22.
neiro de 1965, por haverem comple- ocupante do cargo de Oficial Admi- Criada pelo Decreto n9 51.385, de 4 do Estatuto da U.R.G., combinado
tado os respectivos tempo g sie serviço nistrativo, nivel 12-A, da função gra- de janeiro de 1862. - Aristóteles Ca- com o art. 3 9 do Decreto n9 51.487,
de 8 de junho de 1962, resolve:
público, necessários à concessão:
tificada de Chefe da Seção de Di- lazans Simões.
10% (dez por cento)
NO 192 -- Designar Joaquim Marreitos e Deveres, símbolo 5-F, ia •DiFrancisco Hermenegildo Rodrigues visão de Pessoal do Departamento de
celino de Camargo, Escrevente-DatilóValle Júnior.
Administarção desta Universidade.
grafo, nível 7, siara ,exercer a função
UNIVERSIDADE FEDERAL
15% (quinze por cento)
gratificada de Chefe da Seção de
ReO Reitor da Univereidade de AlaRaimundo Nonato Lopes dos SanDE GOIÁS
gistro e Expedição do Serviço de Cotos.
goas, usando das atribuições que lhe
municações do Dep artamento de AdPORTARIA DE 26 DE MARÇO
O Reitor da Universidade de Juiz confere o art. 69 do Decreto número
mi nistração Central da Reitoria da
DE 1965
de Fora, no uso de suas atribuições 51.385, de 4 de janeiro de 1902. comcom o art. 29, alínea a, de
'e tendo em vista o art. 10 e seus pa- binado
Universidade Federal de Goiás, simrágrafos da Lei n 9 4.345 ,de 26 de Dee,reto n9 54.003; de 3 de julho de
O Professor Jerônimo Geraldo de bolo'' 8-F, do Quadro de Pessoal 19b4,
e
com
o
art.
12, item T1I, da Queiroz, Reitor da Universidade Fe.
junho de 1964. combinado com o De- Lei n9
1.711, de 28 de outubro de 1952, deral de Goiás, usando de suas atri- Parte Permanente - aprovado pelo
creto n9 31.922-52, resolve:
resolve:
No 25-65 - Conceder agratificação
buições legais e estatutárias, resolve: Decreto n9 51.487, de 8 de junho de
1962, publicado no Diário Oficial de
eitlinauenal por tempo de servico aos N O '16 - Nomear José Mola Melo
NO 148 - De acôrdo com o artigo
de
servidores abaixo
de 1952. - Jerônimo
relacionados, do para exercer, em comissão, o cargo de 148
da Lei 1.711, combinado com os Geraldojunho
d6 Queiroz.

UNIVERSIDADE DE JUIZ DÉ FORA

•

In'tr55114X710

•

Quarta-feira
INSTITUTO DO AÇÚCAR
E DO ÁLCOOL
Comissão Executiva
Autuadas: Irmãos Andrade e Usina Timbó Alsã B. A.
Recorrente: Irmãos Andrade
Recorrida: Segunda Turma de Julgamento
Processo: A. I. 35445 -- Estado
de Pernambuco.
Confirma-se decisão de primeira instância, que julgou de acordo com

a prova dos autos.,

ACORDA() N9 2.080
Vistos, relatados e discutidos estes
autos em que sãq autuadas as firmas
Irmãos Andrade, dó Recife, e Usina
Timbó-Assú S. A. de Escada, emiais municípios do ístado de Pernambuco, por infração,, a primeira, aos
*artigos 40 c/c 6 9 letra b e, a segunda,
ao art. 36 1 '3 9 todos do Decreto-Lei
1.831, de 4-12-39, recorrente Irmãos
Andrade e recorrida a Segunda Turnao de Julgamento, •
•Considerando que a recorrente,
apesar de intimada para ciência do
Termo Adicional de tis. 19, nenhuma
defeea apresentou;
considerando que a recorrente não
juntou ao recurso a via da nota de
remessa que ficou em seu poder, o
que comprovaria a emissão da mesma;
considerando o mais que consta dos
autos,
Acordam, por unanimidade, os
membros da Comissão Executiva
do Instituto do Açúcar e do Álcool, no sentido de ser negado
provimento ao recursp, mantendose o acórdão recorrido, que decidiu pela condenação da firma
/Irmãos Andrade à perda dos
cinco sacos de açúcar apreendidos, nos termos do art. e letra
b, do Decreto-lei 1.831, de 4 de
dezembro de 1939 e, ainda, pela
condenação cie Usina Timbó
Assú, autuada em termo adicional, à multa de Cr$ 2.000,00
(dois mil cruzeiros) grau mínimo
do art. 36 3 9, do mesmo diploma
legal, dispensando-se a firma
Irmãos Andrade da multa estabelecida no art. 40, por absorção. Intime-se, registre-se e
cumpra-se.
Sala das Sessões da Comissão Executiva -do Instituto do Açúcar e do
Alceei, aos dez dias do mês de março do ano de mil novecentos e sessenta e. cinco. - José Maria Nointeira, Presidente substituto. - João
Agripino Maia Sobrinho, Relator. 'Fui Presente: Paulo Pimentel Helio
- Procurador Geral.
. PARECER DO DR. PROCURADOR
"De acôrdo com o parecer da Dra.
N. V. Alvarenga Ribeiro. Em 23 de
j aneiro de 1963. - José Ribamar X.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA
E DO COMÉRCIO
Açucareira Riobranquense (Usina
São João), de Visconde de Rio Branco, Estado de Minas Gerais, autuada
por infração aos artigos 1 9 '1 2 9 , 29,
36 1 29, 89 c/c os artigos 64 e 65 parágrafo único, todos do Decreto-lei
1.831, de 4-12-39, recorrida e recorrente "ex-officio" a Segunda Turma de Julgamento,
. Considerando til' a Resolução número 1.232-57, 'de 5-7-57, ao fixar
normas para o pagamento de contribuições em atraso estabelecidas nus
planos de safra, devolvido à recorrente o prazo de 30 dias, a partir da
notificação que lhe fôsse feita para
recolhimento das importâncias devidas, como estabelece o artigo 149 do
Estatuto da Lavoura Canavieira;
considerando ainda que o artigo
29, da mencionada Resolução assegura tt recorrente o direito ao pagamento, sem multa ou juros, dos débitos apurados pela Divisão de Arrecadação e Fiscalização até 10-7-57,
data em que foi publicada;
considerando mais que ficou provado ter a recorrente recolhido a taxa de defesa, incidente sôbre tôda a
sua produção, na safra 56-57, como
se vê da informação a fls. 29::
considerando que Q artigo 79 da
Resolução n9 1.232-57 autorizou as
Delegacias Regionais a promoverem
o recolhimento à, Tesouraria do I.A.A.
das taxas de Cr$ 3,10 depositadas
pelas usinas em bancos particulares;
considerando, finalmente, que não
se configura no artigo de fls. a infração capitulada no 29 , do 'Artigo
36,
Acordam, por unanimidade, os
membros da Comissão Executiva
do Instituto do Açúcar e do Alcool, em dar provimento, ao recurso, para, reformando-se a decisão de primeira instância, julgar o auto de infração improcedente, negando-se 'provimento ao
.recurso "ex officio". 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 março
do ano de mil novecentos e sessenta
e cinco. - José Maria_ Nogueira Presidente substituto. "- Roosevelt
Ch. de Oliveira, Relator.
Fui presente: Paulo Pimentel Dello
- Procurador Geral.
PARECER DO PROCURADOR

De acôrdo. Em 11, de janeiro de
1963. - José Ribamar X. C. Fontes"
Autuado e recorrente: Nelson de
Araújo pena.
Recorrida: Primeira Turma
Julgamento.
Processo: A. I. 719-57 - Estado
de Minas Gerais.

Mantem-se decisão de primeira instância, quando a mesma está de
Autuada e recorrente: • Cia. Açu- acôrdo com o direito e a prova dos
autos.
careira Riobranquense (Usina , São

C. Fontes."

-
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João).
ACORDA() N9 2.082
Recorrida e recorrente "ex-officio" Vistos, relatados e discutidos estes
Segunda Turma de Julgamento.
autos em que é recorrente Nelson de
Processo: A. I. 208-57 -- Estado de Araújo Pena, de Belo Horizonte, Minas Gerais, autuado por Infração ao
Minas Gerais.
artigo 41, do Decreto-lei 1.831, de
Incluem-se na anistia concedida pela 4-12-39, e recorrida a Primeira TurResolução no 1.232-57 as infrações ma de Julgamento.
ao artigo 65, do Decreto-lei 1.831,
Considerando que o recurso de fls.
de 4-12-39, quando O infrator hou- 34 não apresentou matéria nova a
ver em tempo hábil, depositado em apreciar;
bancos particulares a taxa referida
considerando que a decisão recorno seu art. 79•
rida foi fundamentada na prova dos
autos,
•
ACORDA() N9 2.081
Acordam, por unanimidade, os
Vistos, relatados e discutidos estes
membros da Comissão Executiva
autos em que é recorrente , a Cia., . do Instituto do Açúcar e do Al-

1
base em mera presunção e nem mes-

mo em indicies que não sejam suficientemente convicentes,
considerando o mais que consta
doa autos,
Acordam, por unanimidade, os
membros da Comissão Executiva
do Instituto do Açúcar e do Álcool, em negar provimento ao
recurso "ex-officio" mantida a
decisão de primeira instância,
que julgou improcedente o auto
de infração, por falta de prova
segura, isentando-se de responsabilidade os autuados. 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 março
do ano de mil novecentos e sessenta
e cinco. - José Maria Nogueira Presidente substituto. - Arrigo Domingos Falcone, Relator,
Fui presente: Paulo ~rad Beijo
- Procurador Geral.
Na,

coo' no sentido de ser negado
provimento ao recurso, mantida
a decisão de primeira instância
que condenou o autuaelo ao pagamento da multa de Cr$ 3.500,00
(três mil e quinhentos cruzeiros),
ou seja Cr$ 500,00 por nota de
remessa não inutilizada com a
palavra "recebida", mínimo das
sanções previstas no art, 41' . do
Decreto-lei 1.831, de 4-12-39.
Intime-se, registre-se e cumprase.
Sala das Sessões da Comissão Executiva do Instituto do Açúcar e do
Álcool, aos dez dias do mês de março
do ano de mil novecentos e sessenta
e cinco. - José Maria Nogueira, Presidente substitua.. Francisco A. Almeida Pereira, Relator.
.PARECER Do PROCURADOR
Fui presente: Paulo Pimentel Dello
- Procurador Geral.
"De acôrdo. Em 13-4-64 - José
•
Ribamar X. C. Fontes". •
PARECER DO PROCURADOR •
Autuada e Recorrente: Usina San"De acôrdo com o parecer de fls.
37v. Em 17-1-64. - José Ribamar ta' Isabel Ltda.
X. C. Fontes".
Recorrida: Segunda . Turma de
Autuados: Usina Açucareira São Julgamento.
Manoel S.A. (Usina São Manoel),
Processo: A. I. 520-57 - Estado do
Gerônimo Segura Garcia e Fran- Rio de Janeiro.
cico Garcia.
E' de ser confirmada a decisão proferida de acôrdo com a lei e a pro.Recorrente: "ex-officio": Segunda
va dos autos.
Turma de Julgamento.
' Processo: A.- I. 518-59 - Estado
ACORDA() N9 2.084
de Sáo Paulo.
Vistos, relatados e discutidos estes
Inexistindo prova plena da infração, autos em que é recorrente a Usina
confirma-se a deciseià de primeira Santa Isabel Ltda., de Bom Jesus
instância que julgou improcedente de Itabapoana, Estado do Rio de Jao auto.
neiro, autuada por infração ao artigo
19 e seus II 19 e 29, do Decreto-lei
ACORDA() N9 2.083
5.998, de 18-11-43, e recorrida a SeVistos, relatados e discutidos estes gunda Turma de Julgamento, .
autos em que são autuados a Usina
Considerando provada a infração;
Açucareira São Manoel S.A. (Usina
considerando que a usina autuada
São Manoel), Gerônimo Segura Garcia e Francisco Garcia, todos do mu- deu salda a 6.000 litros de álcool, ea.
nicípio de São Manoel, São Paulo, sua produção,' na safra 1956-57, por
por infração, a Usina, aos artigos conta da firma A. Santos, desacom29 oje e 64 e 65, arts. 31 1 2 9, 36 e panhados dos documentos fiscais;
considerando que a autuada, em
69 parágrafo único, todos do Decreto-lei 1.831, de 4-12-39 e, os dois suas alegações "de defesa, confessa a
atribuída a culpa ao equiúltimos, ao art. 40, do mesmo decre- infração,
ito-lel, e recorrente "ex-officio", a voco do funcionário;
Segunda Turma de Julgamento,
considerando improcedentes as raConsiderando não haver no proe zões de defesa apresentadas pela
cesso prova plena e segura da infra- autuada, e o mais que dos presentes
ção, que é contestada pela autuada; autos consta,
considerando que, em matéria fisAcordam, por unanimidade, os
cal, é inadmissível a condenação cone
membros da Comissão Executiva
do Instituto do Açúcar e do Álcool, no sentido de ser negado
provimento ao recurso, mantida
a decisão de primeira instância
que condenou a Usina autuada
ao pagamento da importância
(BRASILIA)
correspondente ao valor do álcool
ilegalmente vendido, à razão do
LEGISLAÇÃO
preço por litro, conforme informação de fls. 6-7, no total de
Cr$ 25.800,00 (vinte e cinco mil
DIVULGAÇÃO N.° 863
e oitocentos cruzeiros), além da
multa ' correspondente a igual
valor, de conformidade com o
disposto no art. 1 9 11 19 e 2,
Preço Cr$ 200
Decreto-lei 5.983, de 18-1147,
totalizando Cr$ 51.600,00 (cinquenta e hum mil e seiscentos
A VENDA
. cruzeiros). Intime-se, registre-se
e cumpra-se.
Sala das Sessões da Comissão ExeSeção de Vendas
cutiva do Instituto do Açúcar e do
Av. Rodrigues Alves, 1
Álcool, aos dez dias do mês de março
do ano de mil novecentos e sessenta
e cinco. - José Maria Nogueira Agincia 1:
Presidente substituto. - José Vieira
Ministério da Fazenda
de Meio - Relator.
Fui presente: Paulo Pimentet Dello
Atende-se a pedidos pelo , Servio
- Procurador Geral.

DISTRITO FEDTRAL

de ReembeAso Postal

PARECER DO DR. pROCURADDOR

"De aeôrdo. Em 6-8-63. Ribamar

c: Fontes".
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EDITAIS E AVISOS
desenhos PEET-277-95 a PEET-37$-65
que, autenticados pela assinatura
do Presidente do -- mesmo Corselho,
ficam depositados no Arquivo Técnico
da Divisão de Estudos e Projetos do
D.N.E.R. e, em conseqüência, nos
termos do .ert. 24 da citada Lei
tu? 302, fica declarada a utilidade pública, para efeito de desapropriação,
da respectivafaixa de domínio, estabelecida de conformidade com as
Normas para o Projeto . das Estradas
de Rodagem - em vigor, bem como a
das benfeitorias nela contidas, que
sejam necessárias à execução do piu:jeto aprovado e, oittmssim, a das
jazidas de areia e eascalho, pedreiras
e aguadas embora fora da faixa de.
domínio,' que possam sei utilizadas
na realização da Mencionada obra:
Rio de Janeiro, 20 de abril de 1965.
- José Pedro de Escobar, Presidente
do Conselho Rodoviário Nacional. .

EDITAL
O Presidente da Coniíssão de Inquérito instituída pela Portaria n 9 1.279,
de 30 de Março de 1965, do Presidente
do Conselho Administrativo da Caixa
Econômica Federal de Brasília', tendo
em vista o disposto no if 2 9 do artigo 222 do F.statuto dos Funcionários
Públicos Civis' da 'União, cita, pelo ptesente edital, .Américo Raimundo da
Cunha. Escriturário, 8-4., para no
prazo, de 15 (quinze) dias, a partir
da 'publicação deste, comparecer na
da Procuradoria
'ene d .
Geral da Caixa Econômica Federal d.e
13rasilia, edifício União,-120 `. andar,
a. fim de' apresentar defes
a eecrita,•
no -•4 ,cesso Administrativo a que
responde, sob pena de .revelia.
Brasília, 29 de abril de 1965. - OEPARTAMENTO NACIONAL
Nilo Aréa Leão, Presidente da CoVE OBRAS , DE SANEAMENTO
missão de Inquérito.'
A-TA
N 9 24-65
.
Ata da reunião da C. s .0., para
MINISTÉRIO recebimento
e abertura dos eneelopes
DA VIAÇÃO. .E
nes. 1 e 2, da concorrência pública,
elaboração - e apresentação do
-PÚBLICAS para
projeto do sistema , de abastecimento
ti' água da 'cidade de Ponta Grossa,
CONSELHO RODOVIÁRIO.
Estado do Paraná, 139 Distrito FeNACIONAL
deral de Obras de Saneamento, de
acôrdo' com o Edital de Concorrência
EDITAL N9 18-65
Paço público ceie o Conselho Rodo- ne 24-65, publicado no Diário Oficial
de 19 de março de ..1965, página . núviário Nacional, no exercido dos po- mero
942 eSeção I
Parte II).
deres que, na forma do 19 cio art.
(ia Lei ne 3e2, de 13 de Julho de 1943, As quinze horas do dia doze de
lhe foram delegados pela Portaria' abril de mil novecentos e sessenta e
rio 915, de 23 de outubro de 1943, do cinco, reuniu-se . na sede deste __DeSenhor Ministro da Viação e Obras: partamento, a Camissão composta
Públicas apreciando o Processo Ref. pelo Eng9 Clóvis' elettre, Presidente
/DNER 5.016-65 aprovou, em sua Substituto da C.G.S.°, pelo Procurareunião de 7 de abril de 1965, o pro- dor Ayrton Manoel-d' Avila, pelos EnLéa Marina Fajardo Baileijeto da Rodovia Santo Antônio de genheiro
ro de Jácome e Xa/ife Chueke, e
leádua-Miracema (substituição de •re- pelo
Administrador IluMberto . Lopes
ntal ferroviário antieconômico), curn-e Potyguara
da Silva, servindo de secrepreakeido entre as estaca5,20 e9
tee- ie se- 238, na extehsão total de 5,5, tário.
aberta a sessão, o Presile:n, no Estado do Rio de Janeire, Declarada
esclareceu que a Comissão iria
conforme consta dos desenhos de net- dente
receber, os envelopes n es 1 e 2„ refeMeros Pietiie271-66 a .PEEM-2713-e5" rentes
ao Edital 114 24-65, tendo comque, autenticados'.; peia assinatura, parecido
e entregue os envelopes os
'do Presidente do mesmo Conselho., representantes
das firmas Oton Nas'ficam depositados no Arquivo "Técnico cimento Engenharia
Comércio e
'ela Divisão de Estudos e projetos do Ridrobrasileira S. A. eSociedade
,D.N.E.R. e, em conseqüência, nos Constrineies • e -Estudos Técnicos. de
do art. 24 • da .. citada Lei Iniciou-se,. imediatamente, a aberr'termos
t" 302, fica declarada a utilidade pile tura
dos envelopes "n 9 1", para veri'blica, para .efeito de desapropriação, ficação
documentaçãd; os enveloea., respectiva faixa de domínio, esta- pes "n9da
foram rubricados pelos
be1ecida de conformidade com as membros2"
da Comissão e pelos presen-,ieSormas para o Prejeto das Estradas tes, ficando
sob á guarda da mesma
de Rodagem em vigor, bem como a para posteriorabertura, de acórdo
as benfeitorias nela conectes, que com o Edital.
)io,laIn necessárias à execução do pra- . Em seguida, o Presidente informou
¡eeto hprovado e, outroesim, a das ace presentes tnie a abertura dos en.ettz.idas de areia o cascalho, pedreiras velopes "n9 2", seria feita às dezesie aguadas embora fora da faixa de seis horas do
treze de . abril, moornfido, que possam ser /utilizadas tivo pelo qualdia
declarava
suspensa a
• mia realização da mencloriada obra.
sessão.
; Rio de Janeiro, 20 de abril de 1965. Na hora fixada pelo' Edital, o PreJosé Pedro de E geobar, Presidente sidente mandou abrir os. envelopes
o Conselho Rodoviário Nacional.
"n 9 2" das firmas acima citadas, cujas
propostas, em -resumo, foram as seEDITAL N9 19-e5
guintes:
Pteo público que .o Conselho Rodo- Oton Nascimento Engenharia e Coeelário Nacional, no exercício dos po- mércio:
Meros que, na forma do l e do art. 16 Preço total dos serviços:
ela Lei n9 302, de 13 de julho de 1948: Cre 25.600.000 (vinte - e cinco milhôee
ehe foram delegados pela Portaria e seiscentos mil cruzeiros).
•
33.9 915, de 23 de outubro de 1948, do
Prazo para execução: 240 (duzentos
e5.
,, Caber Ministro da Viação e Obras e rplarenta) dias. corridos.
'
reei/Alces apreciando o Procesao Rei Ridrobrasileira S. A. Sociedade de
oNER-$4.442-64 aprovou,, em reunião Conetruções e Estudos Técnicos:
• e 14 de abril de 1965, o projeto da Preço total dos serviços:k
devia Federal BR-267, subtreetros Cr$ 34.990.000 (trinta .e quatro miIltroncamento-Pbrto XV e Pôrto /hese, novecentos e noventa mil cru- Enteuncamento, cempreendidoe astros).
8se se estacee O - 4694 -i- 7,4 xe
Prazo para execuçeo: 240 (ehizentae
eer 018 + 1,32, na ea- e luarenta) 'dias corridos.
e
(.00243,:tdradta. adie mate ooNeeNdUUMV,1,22:
cf." Miff
emseeeiwa â tendi& *a

'AS

Maio de 1965

-

e vinte minutos, autorizando-me, como secretário a lavrar a presente Ata,
que vai por mim assinada e pelo - demais Membros da Comissão.'
Rio 4• 'Janeiro, treze de abril de
mil novecentos e sessenta - e cinco. Humberto Lopes Potyguara da 'Silva,
Secretárie. Clóvis Mettrc, Presidente
Substituto 'da C.C.S.O. - Ayrton
Manoel D'Avila, Procurador membro
da Comissão - Léa Marina Fadado
Balieiro de Jáeome,.Engotheiro membro da Comissão e Clzueke,
Engenheiro membro da Comissão. .
ATA N9 223-64
Ata -da reunião da 'C.C.S.O., para
eccebimento e abertura 'dos envelopes
nes' 1 e 2, da concorrência pública
para os serviços de Dragagem de Canais na 7e Distrito Federal de Obras
de Saneamento, atado do Espírito
Senton de acendo com o Edital de
Concorrência n9 347-64, publicado no
Diário Oficial de 30 de dezembro de
1964, pág. n9 3.121, seção 1 - Parte
As quinze horas do- dia vinte e cinco
de janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco, na sede deste Departamento, reuniu-se a Cernisses) composta pelo Eng9 Clóvis Mettro, .Presidente Substituto da. Comissão de Concorrência de Serviços e Obras, pelo
Procurador• Lucas do Prado Netto, pelos Engenheiros membro., da 'Comissão Léu Marina Farjardo Bei:eira de
Jácome e Francisco José Teixeira Machado, e pelo Administrador' 1-Itimberto Lopes Potyguara . da Silva, servindo de secretário.
Declarada aberta a cessão, o. Presidente esclareceu que a Comissão
receber os envelopes n9s 1 e 2, referentes ao Edital de Concorrência numero 347-64, tendo comparecido e entrgue os envelopes o eepriesentante
firma "Odesa" Obras de Engenharia
Sociedade Anónima.
Iniciou-se, imediatamente, a abertura do envelope "ne 1" da firma *cima citada; para verificaçáo da documentação; o envelope "n? 2" fel
rubricado pelos membros da Comissão, ficando sob a gurada do tneenio
para posterior abertura, de acórdo
cora O Edital.
Em seguida, o Presidente informou
aos presentes, eue a abertura do envelope ung 2", seria feita no diu tinte e seis de janeiro, de acórdo com.
o Edital, motivo pelo qual .declarava
suspensa a sessão.• •
Na hora fixada pelo Edital, o Presidente mandou abrir o envelope "mlmero 2" da firma acima citada, cuja
proposta, em resumo, foi a seguinte:
"Odesa" Obras de Engenharia
Preço total dos serviços:
Cr$ 89.580.000,00 (oitenta e nove milhões, quinhentos e oitenta mil Cruzeiros).
Prázo para execução: 18 (dezoito)
tneees.
Nada mais ocorrendo, o presidente
encerrou a sessão às quatorze horas e
vinte minutos, autorizando-Me como
secretário a lavrar a presente Ata, que
vai por mim assinada e pelas demais
membros da Comissão.
Rio de Janeiro, vinte e seis de janeiro de mil novecentos e eestenta' è
cinco. - Humberto Lopes Potyguarts
da Silva, Secretário. - Clóvis Mettre,
Presidente Substituto dá 0.0.5.0.,
LUcaS do Prado Netto, Procurador
membro -da Comissão - Léa Marina
Fajardo DaUeiro da Jáeonte..
uheiro Membro da Comiss5o. -

páginas na. 1.167 e 1.168 (Seção I Parte II), referente b, concorrência
pública para execução dos serviços de
conservação de cursos d'água, na. Re-'•
sidência de Campo Grande (Setor Vi- •
gário Geral), Estado do Rio de Janeiro, façam-se as seguintes retificações:
-Onde se lê: 89 Setor - Iguaçu-Montante: e não 8 Setor - IguaçuJusante, como consta na proposta.
Preço total dos serviços: Cr$ ......
5.907.820 (cinco milhões, novecentos e
sete mil, oitocentos e vinte cruzeiros).
Prazo máximo para entrega dos ser•
viços: 12 (doze) meses.
Leia-se: 89 Setor - Iguaçu-Montante: e não 89 Setor -- Iguaçu-Jusante como consta na proposta.
,
Preço total dos serviços: Cr$
11.720.104 (onze milhões, setecentos e
vinte mil, cento e quatro cruzeiros).
Prazo máximo para execução dos
serviços: 12 (doze). meses.
Onde se lê: 7 9 Setor ,- Sarapul--Menti:
•
Preço total dos serviços: ,Cr$ • .
11.87/ .300 (onze milhões, oitocentos *
setenta e um mil, trezentos e oitenta
cruzeiros).
Leia-se: 79 Setor -- Sarapul-Me•
riti:
Preço total dos serviços: Cr$
11.871.330 (onze milhões, oitocentos e
setenta e uni mil, trezentos e oi',etta
cruzeiros).
ATA N9 226-64
•

Retificago

Onde se lê: Ata da reunião da
C.O.S.0.; para recebimento e abertura dos envelopes tis. 1 e 2 da cone
correncia pública para execução dos
serviços de Dragagem de Canais no
n 0 Distrito Federal de Obras de Saneamento, Estado do Espirito Santo,
de acordo com * o Edital de Concorrência n9 cação publicada no Diário
Oficial de 22 de janeiro de 1965, página n9 387, Seção I - Parte II, e
Retificação no Diário Oficial de 5 de
fe- de 5 de fevereiro de 1985, pegina
PartelI.
609, Seção 1
Lèla-se: Ata da reunião da C.C.S.O.,
peia recebimento e abertura doe envelopes na. 1 e 2, . da concorrência
pública. Ora exectição doe serviços de .
DraktRem de Canais no 79 Distrito
Federal de Obras de Saneamento no'
Estado do Espirito Santo, de acido
com o Edital de Concorrência teimete) . 376-64, publicado no Diário Oficial
de 22 de janeiro de 1965, página n9
387. '(Seção 1 a- Parte II) e retificação publicada to Diário Oficial de 5
de fetereiro de 19e5, pegina n e £09,
(Seção I -se Parte /D.
E, por ter sido publicada sem número esta mesma Ata no Diário 0/1cial de 22 de abril de 1965, página
ne 1.16$ (Seção I - Parte 11), a Comissão de Concorrência . de Serviços e Obras comunica aos interessados que
a numeração da mesma é a seguinte:
Ata n9 226-64.
ATA Ne 227-64
_ Retificação

Na Ata n9 227-64, publicada no
Diário Oficial de 20 de abril de 1965,
página n9 1.168 (Seção 1 - Parte II),
referente à concorrência pública pera
execução dos serviços de assentamen- to de, parte da rede de distribuição.
em tubos de ferro fundido, componente -do sistema de abasteelinento
d'água de. Belém, Estado do Pare.,
faz-se a seguinte retificação:
•
Onde se lê: Preço total dos serviPrarteisco Josd Teixeira Machado, len- Vos: ei.$ 80.171.(420 (trinta e seis milhões, setecentos e dezessete mil, ole
p.J.eiro membro da Comissão.
tocentos e vinte cruzeiros).
ATA Ni' 223-64
Leia-as: Preço total- dos serviços:
Retificagão
93:$ 26./17.U0 (trinta e eele Milhões,
pub,
45tetbeller=abte tatti, MOO:atoo
1:
KLUOV9
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6

DIÁRIO OFICIAL. (Seção 1 — Parte 11).

, SeXte — Submindo
f;EPARTANIUTO NACIoNAL
O concorrente devera declarar na
DE PORTOS VIAS
proposta inteira submissão ao presenNAVEGÁVEIS
te Edital de Concorrência e às "Nor-
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MINISTÉRIO DA 'AGRICULTURA

g

UNIVERSIDADE RURAL DO BRASIL:

•

de Concorrência Pública, os
EDITAL N9 7
Çoncorrancia pública para a execução mas"
farão parte integrante do Terdas obras complementares c de con- quais
Concurso para proVimento em cargos da Série de Classes de Instrutor de
mo
de
Ajuste
que
vier
a
ser
assinado,
servação na Barragem do Fandango,
Ensino Superior do Quadro Extraordinário ck Pessoal da Universidade
no rio Jacui, Estado .do Rio Grande
Sétima — Documentos
Rural do Brasil, criado pelo Decreto n9 53.377; de 31 de dezembro de
do Sul.
•1963.
Além dos documentos enumera0, Dir e tor - er al do Departamento dos no item 2.1 das "Normas", os conPaço público, para conhecimento dos interessados, que são os seguinNacional de Portos e Vias Navegáveis, correntes deverão apresentar compro- tes os resultados, parcial e final. das concursos acima aludidos, de acórdo
faz público que às 14,0( (quatorze) ho- vação de terem atendido às exigências com a resolução da Comissão Julgadora:
ras do 25 (vigésitno quinto) dia útil das Leis ns. 4.3211, de 21 de agesto
DEPARTAMEN"e0 DE SOLOS
após a data de publicação deste Edital de 1964, e 4.357, de 16 de julho dd
no Diário Oficial, entendendo-se como 1964, respectivamente, relativas ao resÉç4o 11.
dia útil os dias de funcionamento efe- colhimento para crédito do Banco Nativo das Repartições Federais, isto e, cional de Habitação e das cotas re f e,Prova
Prova
Média,
exclusive 'sábados, domingos, feriados e rentes ao Fundo de Indenizações Tra„.
N OME
Prática
pontos facultativos, na sede do mesmo balhistas.
•
Didátial
Oral
Final
Departamento, à Praça Meuá n 9 10 Oitava — Anulação da Concorrência
.(dez), nesta Cidade, Estado da Guanabara, serão recebidas ¡elo PresidenO Departamento, 'por seu Diretor- — - te da Comissão de Concorrência deste Gerai, se reserva o direito de anular a Belo Pieraritenl
8$ •
.1
6.5
• 7.5
Departamento, e demole membros de- Concorrência ' Pública, mesmo depois
signados, as propostas para as obras de abertas as propostas e feito o seu
acima mencionadas, as quais deverão Julgamento pela Comissão de ComerSEÇAiD
obedecer e serão julgadas de acôrdo renda, se assim fôr considerado de in
com as "Normas" para realização de. terêsse da Repartição e sem que as,;13Concorrências Públicas aprovadas pela ta aos concorrentes direito a reclamaMédia
1 Prova ç Prova
Resolução n9 136.2-64; de 13 de outu- çáo de qualquer espécie, sob quaisquer
N OME
i Prática
•I
•
bro de 1964, do Conseeho Nacional cie ti tulos.
.
I Didática I
Oral
• •-• Final
Portos e Vias Navegáveis, "Normas" Rio de Janeiro, 23 de abril de 1965.
I
I
I
• essas que fazem parte interante do — José Guinzarães Barreiros, PresidenI. .
presente Edital, e que &e acham a dis- te da DG-CC.
9,5
1 . ' • 7.5
8.5
posição dos.interessadus, neste Depar• Nathaniel José Terees Bloomfield ..1 .
I„
tamento.
•
Conventos para prestação de Serviços

• Primeira — Obfeto da Concorrência

• Medico-Cirúrgicos, Hospitalares e de
' Laboratórios.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA VEGETAL

() presente Edital de Concorrência
se refere a obras de proteção da margem direita do Rio Jacus por melo de dos senhores interessados que, no Deum enrocamento de pedra com 60 (ses- partamento Nacional de Portos e Vias
senta) metros de comprimento com Navegáveis, à Praça Meuá n9 10 (dez),

enchimento de cascalho, aterro com
material argiloso na . parte posterior ao
enrocamento, cortes em terreno natural, a fim cie permitir a confoimaçao
co enrocamento no alinhamento projetado e no reparo do enrocamento
existente, .eom as quantidades do serviços estimados em
•
a) R.ot Peão ca margem direita:
3) E a 'a ,:ao
455 m 3
2) Pc.. errumaos
1.170 m 3
2) Enchimento com- cucalho
1.430m3
4) Aterro
' 2.600 m 3
h) Reparo no enrocamento existente:

Quarta

Caução

Para apresentação da Proposta é
exigido dos concorrentes um depósito
no montante de Cr$ 1.000.000 (um
milhão de cruzeiros). Esta caução deverá ser elevada para 5% (cinco por
cento) do valor contratual, admitindose integralizaçâo parcelada mediante
desconto nas 'faturas.
Quinta — Revisão de Preços
A revisão dos preços contratuais, sómente sere permitida nas termos da
Lei n9 4.370, de 28 de julho de 1964.

Prova

N OME

• Prova

Média

Prática

' Didática
Oral
terceiro pavimento, na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara, no
Serviço de Assistência Módico-Social, Seul Barata
8.76
'7,25
Seção de Convênios, acha-se à disposi- Corriélio Remaliio Campeio
8.32
8.91
ção dos mesmos, propostas e tabelas
de preços para prestação de serviços
médio-cirúrgicos, hosiptaiares. de laboDEPARTAMENTO DE CLINICA WerEitINAR/A
ratório de aná- s e de raio-X.
SEÇÃO I — CLINICA MEDICA
Joie Guimarães Berreiros, Presidente da DG-CC.
I .
•
Prova 1
Prova
ler O m E
1 Didática
Proártaicla
EDITAL N 9 8-65

Concorrência Pública para a execuçao
de obras complementares no perto
de 'talai no Estado de Santa Cata- Rómulo de Paula Casta
Carlos Alberto Ferreira André ..._.
rina.
Retifica ção

1) Recolocaçao de pedras .... 7,8 m
2) Reparos nas vigas de conNa publicação c Edital acima refecreto
7,8m3! rido, à página n9 1.132, do Diário Oficial da União de n9 69 (Seção I —
Segunda — Detalhes Técnicos
Parte II), do eia 12 do mês em curso,
O Departamento Nacional de Portos na primeira coluna, na 9 linha, onde
e Vias Navegáveis tem, à disposição se lê: inclusive sábados, leia-se: .excludos interessados, as especificações tec- sive sábados.
nicas relativas à presente Concorrência.
Terceira — Prazos
Os prazos para inicio e conclusão dos
serviços não deverão exceder, respectivamente, de 1 (um) e 5 (cinco) meses, o primeiro contado da data da
aprovação pelo Conselho Nacional de
Portos e Vias Navegáveis, do Termo de
Ajuste que vier a ser lavrado.

•

SEÇÃO IV BOTÂNICA AGRICOLA

amo
Torna-se pUblico pare conhecimento

RatiSTO DE RENDA
• Regdarnento expedido
pelo Decreto n. • 36.773;
de 13-1-55,

VENDA,
Seção de Vendas : Av. Rodrigues
Alves, 1
AO.ncia L Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço
de Reemb6lso Postal

'17,.°42

8.00
8.61

Média
Final

'7.33
I 7,76

,I

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
SEÇÃO!
Média

Dieiátlee

Prova
Prática
Oral

8,03

8,33

8.03

Prava

aeOME

José Turano
•

Final

REITORIA
EDITAL N9 8

Concurso para provimento em cargos da Série de Classes de Instrutor de
Ensino Superior do Quadro Extraordinário de Pessoal da Universidade
Rural do Brasil, criado pelo Decreto n9 53.377, de 31 de dezembro de
1963.
Faço -pOblico, para conhecimento dos interessados que, nesta data, ho-

DIVULGAÇÃO N.' 726
Preço : Cr$

'7.66
8,13

Final

mologo, de aseardo com a Resolução 11 9 4, de 20.1.65 do Conselho Universitário, o resultado doa concursos de Instrutores de' Ensino Superior dos
Departamentos abaixo:
DEPARTAMENTO DE SOLOS
•

Seção III
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA VEGETAL
Seção IV — e letâniea Avícola
DEPARTAMENTO DE CLINICA VETERINAuT4.
Seção I — Clínica Médica

DEP,ARTAMENTO DE TECNOLOGIA
Seção I

Paulo Dacorso Filho, Reitor

1252 Cuara-fdi,',1 5
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a .,
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OFICIA:- (Seçlokl — Parte II) DIÁRIO
••

publicado no Diário Oficial de 1° do . Nuclear - Avenida Almirante Bra
CONSTRUTORA DUMEZ S. A.
roso, n9 81, V andar - Nesta
corrente, referente a construçarade u m
DZ-R-65/12.5 "
a Ref.: Edital n9 1-65
; edifício de taOs pavirrientot, scleatinado
Rio.de Janeiro, 19 de abril de 1915 ' à instalação da sede do-Instituto 'de
Prezados
Senhoros:
A. Comissão. Nacional de Energia, Nu- Engenharia Nuclear; na Cidade UniEra
atenção
'.
aos
timos do. Edital,
clear
Av.
Almirante
Barroso,
versitária
do
Rio
de
Janeiro.
•
CCiarCUaa.SOS PÁRA 130CENCLan9 81 - r andar --- Nesta
ti? 1-65, publicada no Diário Oficial
Para &,,Se fim declaramos: .
'LIVRE'
19 Que o preço global pelo qual de 1 de abril de 1995, vimos apresaria
Ref./Edital 1-65 e-seguintes
15a, ordem do Senhor Diretor, fáço
Prezados Senhores: •• nos obrigamos a executar os serviços tar proposta para a construção de um
público a todos os inferesaados que,
Construtora Dumez S.A., vem com constantes do referido 'Edital, de edifício com 3 (ta-ês) pavimentos, com
de aciirdo com a Portaria n9 146 do a presente apresentar proposta para acbrdo com as - eapecificaçõ.es nêie fornecimento- de material, manasle...
Magnifico Reitor, datada de 16.3.965,1 a construção de um edifício com 3 contidas, é de era 516.010.000 (ciai- obra e ferramenta' destinado à Inata- .
publicada no Diárzo Oficial de •
'(três) pavimentos no Estado da sua- nhentos e dezesseis milhõea 'de cru- 'ação da ' Sede do Instituto de Enge17.3.65 e em consonância , com- o arti- nabara, tudo de acórdo cdm o Edital adros). .
Miaria Nuclear, na Cidade Universi,.
go 98 e seus parágrafos: ela Consoli- n9 1-65 e seguintes, e nos termos que
29 Que nos subordinamos a tidas tinia do Rio de Jealeiro o Estado da
dação dos Eatatutos dg Universidade te caguem:
Guanabara, de acordo com Ob deseas emigências do referido Edital.
de São Paulo, estarão abertas da lv ,a) Que se submetem inteiramente
39 Que os prazos para inicio e coei-. nhos, especificações e cadernos de eia;
a 30 de abril, as inscrições para os aos termos 'e exigências do Edital clusâo dos trabalhos serão, reapeeti sia; -cargos, fornecidos-por V. Sas. devia*.
concursos e DocênclarLivre de Acidas ,n9 ' 1'65 e seguintes;
.
• ,
• mente, de 10 (dez) e 325 (trezentos rando:
as Cadeiras e Disciplinas Subordina-,
b) Que Iniciará os trabalhop no e vinte e cinco) dias úteis, contados da - a) que o preço, global peio qual
das dos cursos de Engenharia Civil e 'máximo' cio 10 (dez) dias caso seja data da notificação por parte da nos propemos executar o prédio é de
Mecânica da Escola.
notificado pela C.N.E.N.;
C.N.E.N. da autorização para inicio Cr$ 589.260.e00 (quinhentos e oitenta
Os interessados poderão obter'maloe nove milhões., duzentos -e sesaenta
Que se comprometem a concluir doa trabalhos..
res esclarecimentos, consultando-- o asc)
.
obras em um prazo máximo de 400
49 Que em anexo apresentamos o mil cruzeiros) .;
Diário Oficial do Estado de São Paulo (qnatrocentos)
, - b) que nos subordinamos a' Mal
dias úteis, a contar da cronoarama das serviçoa,
das dias 24.3 1, 15 e 30.4.65, ou na data do recebimento
da netificação. Sendo só o que se n6s oferece para as exigências dó referido Edital;
Secretaria da Escola à Avenida Dr' da C.N.E.N., para iniciara.
c) que os prazos para inicio e con a ,
os tra- o momento, firrnaino-nos, atenciosa°calos • Botelho. 1.465,- telefone 3693, balhos;
são respectivamente: - Sociedade imobiliária o alusão dos_
São Carldsa São Paulo.
„. mente 10 Mez) e 450 (quatrocentos e
. Anexa, à presente o cronogra- Construtora Guarauld Ltda.
Estola de 'Engenharia de São Car- madlde
cinqüenta) dias, contados a partir da
execução dos serviços;
los, da Universidade de São Paulo, aos
data da expedição da ordem de inicio
e) Que se comprometem a exe- 'CAVALCANTI, JUNQITEIRA
30 dias do mês de março de 1965. - cutar
dos serviços, pela CNENi
as obras pelo preço global de
S.3892-2, n9 1
Manoel Fraguas, Secretário.
cle exe euçâo
cl) . nue
663.138.600 (seiscentos e sessenta Rio de Janeiro, 19 'de abril de 1965
a o cronograma
(N93,354
29.4.65,- Cr$ '1.530) Cr$
dos serviços,
encontra-se anexo.
e três milhões, cento e trinta e oito
Colocando-nos ao dispor de V. Sas.
mil e seiscentos cruzeiros), conforme A Comissão Nacional t'le Energia
MINISTÉRIO
orçamento discriminado em anexo, ,e Nuclear - Avenida-Alui:vante Bar- para quaisquer esclarecimentos que-se
fizerem necessários, subscrevernosnoa.
acOrdo com os Editais citados, es- roso, n° 81. r andar - Nesta
DÁ INDÚSTRIA,, de
atenciosamente. - Cia. Construtora
pec.:Mamões e plantas fornecidos pela
Prezados Senhores:
C.N.E.N.
Cava/canta Junqueira S.A., com es- Nacional S.A. (Filial Guanabara).
E COMÉRCIO
Sendo o que' se nos apresenta para criterio 1), Avenida Treze do Maio, 23 ECISA - ENGENHARIA COMERCIO
INS.TITUTO BRASILEIRO
R ocasião, firmarno-nos, mui atenciosa- 109 p.avimento, nesta cidade, vem
E INDUSTRIA S. A.
mente - Construtora Dumez S.A.
pela presente apresansar. proposta ,
DO CAFÉ
Rio
de
Janeiro, 19 de abril de 1965
adaficio
de
três
.
Para
construção
do
um
. AVISO DAC-03-22
GRAÇA COUTO S.A.. INDUSTRIA (3) pavimentos. com fornecimOntra de a ,i,
Ca Instituto Brasileiro
E
COMERCIO
. Café está
material, mão de obra e ferrarrientas, A Comissão Nacional de Energia
aceitando- para encaminhar à Petróleo
destinado h insialticão da R. cle do InsRio de Janeiro, 19 de abril de 1365
Nuclear - Nesta
lrai1eiro.S. A.
Petrobrás, pedidos Ilmo.
Sr. Presidente da - Comissão tituto de Engenharia Nuclear na Ci' de cooperativas 'de cafeicultores regisECIS.A - Engenharia, Comércio a
ersitária
do
Ria
de
Janeiro
dade
Unia
de Energia Nuclear - Avenida Al.._. iradas em seu Departamento de Asmirante Barroso, n9 81, V andar - - Guanabara. nbieto do Edital *de Indústria S.A., atendendo ao Mal
aistência• à Cafeicultura, para despaConcorrência rahlica n 9 1-63, publi- de Concorrência Pública n.9 1-05 d*
Nesta
cho imediato de nitrocalcio com pracado no Diário O(cia de 1-4-e5, de Comissão Nacional de energia Nuclear
Prezado Senhor:
, zo para- pagamento integral em 13 de - Proposta
para caristrução de uni edifício de 2
faz Graça Couto S.A., acõrdo coai as condições abaixo:
novembro de 1963, ao preço, inclusos Indústria eque
1) Preço : global - Cr$ (195..700.000 (três) pavimentos i Ilha QO Fundão,
Comércio, firma construjuras, da até Cr$ 126.000 a tonelada, tora, estabelecida
na rua da Alfânde- (seiscentos e noventa e 'cinco milhões apreSen t a abaixo sua proposta nos ter-.
, conforme a data da .entrega.
mos aeaatntes:
e setecentos mil cruze/MS): • .
.
'. Os pedidos deverão ser feitos em ga n9 47.
2) Declaramos inteira :sabordinaObra - Prédio de 3 (três) pavimenai preço n'abal para a obni
formulários apropriados confarme
às exiganciaa da edital de con- emI.
eine aa c.onforr e respectivos Edital
truções aa serem obtidas •pessoalmente tos, destinado à sede do Instituto do çáo
•
corrência.
e Especificações, é de Cr9 439.'103.654
nos SERAC-SP à Rua Florêncio de Engenharia Nuclear,
3) Prazo para inicio dos trabalhos (quatrocentos e trinta e nove milhões, •
Local - Ilha do Fundão - Cidade
Abreu, 352 - 29 Rodar, sala 204, São Universitária
10
(dez)
dias
úteis
contados
da
ao Rio de Janeiro - Ese Cm mil, seiscentos e cio-.
-Paulo, SERAC-PR no • Bairro Aerodata de notificacão por parte da setecentos
qiienta e quatro cruzeiros).
porto em Londrina. SERAC-RS à Rua tado da Guanabara.
CNEN
da
autorização
para
inicio
dos
FoarieProjetos e especificações
2. A proponente declara submeterCaxias, 121 a-- 39 andar •cm
Dzieue
se a tbdas as exigências do referido
Vitoria, S.ERAC-51 0. à Rua São Paulo, ridos pela Comissão de Concorrência trabalhos.
Prazo
para
conclusão
dos
tra4)
publicado no Diário Oficial
Edital.
aO0 a.- 119 andar em Belo Horizonte e cs Edital
balhoa - 510 (auinhentos e quarenta)
3. Seu prazo de inicio . é de 10 dias
ou' na Administração Central à Ave- de 1 9 de abril de 1965.
dias
úteis,
contados
da
data
de
notiFree° global -- Cr$ 595.030.000
úteis,. e o de conclu$3ão, 540 dias útéle
.39 andar
"nida Rodrigues Alves, 129
ficação
para
inicio
dos
trabalhos,
contados' da data de notificação da
• no pio .0 Janeiro, onde serão conce- (quinhentos e noventa e cinco milhões
5) Cronograma em anexo.
Comissão' para atalaio dos serviços.
didas amplas informações „quanto ao de cruzeiros), preço pelo qual nos
ao
inteiro
dispor
de
e
Sem
mala,
obrigamos a executar os serviços Cotia- Vv. Ss., subscrevemo-nos. atenciosa- 4. Em anexo apresenta o crono-.
processamento. grama dos serviços a serem • eaecutaAs Cooperativas têm o prazo, até 30 tantas do edital de concorrência e de
de maio para realizar o levantamen- acórdo com as especificações nêle mente. - Cavalcanti,..Junqueira S.A dos.
COMPANHIA CONSTRUTORA
to das necessidades de seus coopera- contidas.
No aguardo de suas novas e apreObrigações - Declaramos . inteira
NACIONAL S. A. •
dos • e encaminhar o pedida ao IBC,
ciadas ordena, subscrevemo-nos atendirigido . a qualquer dos endereços 'ca- subordinação a Vidas as exigências do
ciosamente. ECISA, Engenharia,
N 9 GB-183-65
Edital de Concorrência.
•
lados acima.
de Janeiroal9 de abril de 1965 Comércio e Indústria S.A. - Ronald
Rio de Janeiro, 23 de abril de 1965 Prazos - Prazo para inicio dos tra- Rici
Comissão Nacional de Energia Stewart 'Júnior, Diretor-Presidente.
Jose Alcindo Rifles, Chefe Geral balhos: 10 (dez) dias úteis a contar
•
MAPA DE e CLASSIFICAÇAO
do Departamento de Assistência à Ca- da data da publicacão do C.N.14.N.
Prazo para conclusão das obras: LIO!,
feicultura. •
Preço ajustado
.Preço da praMO "quinhentos e quarenta) dias avela
contar da data da publicação ,do
Classif.
,Prazo
FIRMA
MIN-ISTÉR1O
para 540 dias
posta
Camogrania - Segue em anexo.
WAS MINAS'
Sendo, o que nos oferece no-momen- ECISA, Engenharia
•
Comércio e Indústo, subscrevemo-nos • atenciosamente
.E ESERGIA
1°
. 439.708.654540
439.708.654
tria S. A.
- Graça Couto S.A., Indústria e CoSociedade Imobiliária
mércio.
COMISSÃO NACIONAL DE
471.624.000
325
516.000.000
*Guarantd, Ltda.
• 2(4
ENERGIA NUCLEAR
•
socrnAnt IMOBILLARIA
Companhia ConstruE CONSTRUTORA . GITARANTA
34
568.046.640
450
589.260.000
EDITAL DE CONCORRENCIA
tora Nacional S.A.
LTDA. - DIRETORIA
PUBLICA 'Na 1-65
Graça Couto S. A.,
44
595.900.000
540
Ind. e Comércio.,. 595.000.000
' Na conformidade do art. 750 "tu
São Paulo, 14 de abril de 1965
fino', Regu l amento Geral de Con- Exmo. Sr. Presidente da Comissão Construtora Dumez
5.
628.092.000
400'
663.120.800
Soc. Anónima
tabilidade 'Plabiica, aprovado pele De- Naoional de Energia Nuclear - Avecreto n9 15.783 de 8 de novembro dei urda Almirante Barroso, n9 Si, 29 Cavalcanti Junquei695.700.000
540
695.700.000 1
ra 8. A.
1922, publicam-se, naa integra, as proandar - Rio de Janeiro
postas dos concorrentes que acudiram.
Senhor Presidente,
Joita# Correia Santo, Prasidents,
ao Edital n9 1-65, publicado no Didria Pela presente, tensos' a satia;:'asão A Comissão de Concorrérialia: Arnlando
dos- ~loa Carva1110,44~
Oficiai da União - Seção I, Parte II da apresentar nossa proposta paia es - Jcs4 Teceres de Camaro°, I.J.crabga
aaryleoa da que trata o &Uai a‘. 1-t3, bro.
- cio' dia 19 de abril de 1965,

UNIVERSIDADE SAOPu
AL0
Escoia de Engenharia
á São Carlos

,

Maio do 1965

PREÇO
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