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publicado no Diário Oficial .de 13 do No 156 - Remover "ex-of fido", no
O Responsável pelo Instituto Brasi- mesmo mês e ano, e tendo em vista Interêsse da Administração, José Luiz
leiro de Reforma Agrária, no uso das
atribuições que lhe confere o Decreto o que consta do Processo número Campos Martins , Contador, nivel 17-A
lotado em Brasíl ia, para o Estado da
vem número de 12 de abril de 1965, IBRA-BR-3.468-64, resolve:

BANCO NACIONAL
• DO DESENVOLVIMENTO
•ECONôMX0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sete de Setembro, os Diretores do havendo a tratar, o Sr. Yresiaente

Resumo de ala da vigésima reunião Banco Nacional do Desenvolvimento em exercido encerrou a sessao. • ordinária ' da Diretoria, realizada a Econômico, Drs. Antônio • Carlos PI- E, para constar, eu, Cléa Silveira,
mental Lobo, Ernesto Saboya, Hélio Secretária da Diretoria, lavrei a pre9 de junho' de 964

Sob a presidência do Dr. Genival
de Almeida Santos, Diretor-Superintendente, no exercido da Presidência,
reuniram-se, no oitavo andar do Edifício número quarenta e oito, da Rua
sete de Setembro, os Diretores do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, Drs. Antônio Carlos Pirnentel Lobo, Ernesto Saboya, Hélio
glchlittler Silva, e Jayme Magrassi de
8. (k. - Iniciada a reuniãofoi aprovada a Ordem do Dia. - Discutidos
Ols. assuntos constantes da pauta, a
Diretoria baixou as seguintes decisões:
Proc. F-25-61 - Indeferido e encainhado ao C. A. -- Proc. número
.630-64 e 366-64 - Autorizadas as
ntratações. - Proc. n.9 9.452-60 ' ' rovado o Relatório e baixado em
ligência ao D. P. e ao D. E. oc. n.9 1.877-64 - Aprovada e eneminhada ao C. A. manifestação
eolitrária ao atendimento. - ?rocesn.9 2.615-62 - Reconsiderada deas lio anterior da Diretoria e anca/11'ado ao C. A. - Proc. n.9 3.963-54
e•m Aprovado e encaminhado ao C. A.
.- Proc. n.9 4.002-64 - Autorizado.
a- Proc. n•9 2.789-64 - Autorizado.
a- Proc. n.9 3.949-64 - Aprovado. Proc. n.9 F-21-64 - Indeferido e enOaminhado ao C. A. - Proc. núvago 4.092-64 - Aprovado e ancainhado ao C. A. - Proc. ir:amaro
.671-64 --; Aprovado e encaminhado
r. 671-64 - Aprovado e encaminhado
110 . C. A. - Nada .mais havendo a
tratar o Sr. Presidente encerrou* a
presente sessão. - E, para constar,
eu, Cléa Silveira, Secretária da Diretoria, lavrei a presente ata.

2st

Resumo de ata da vigésima primeira
reunião ordinária da Diretoria, rea=
lizacta a 18 de ¡unho de 1904.

Sob a presidência do Dr .Genival
da Almeida Santos, Diretor-Superindente, no exercício da Presidência,
runiram-se, no oitavo andar do Edifício número quarenta e oito, da Rua

Schlittler Silva e Jayme Magrassi de
Sá. - Iniciada a reunião, foi, em se-,
guida, aprovada a Ordem ,do Dia. -Debatidos os assuntos constantes da
pauta, a Diretoria tomou as seguintes deliberações: Proas. ns. 729-62,
3.675-64 e 8.005-63 - Aprovado C encaminhado ao C .A. - Proc. número F-68-63 Aprovada e encaminhada ao C. A. manifestação contrária
ao atendimento. - Procs. n.9 2.474-64
e 3.939-64 - Informado negativamente ao atendimento da solicitação.
- Proc. n•9 F-223-62 - Aprovada e
encaminhada ao C .A. manifestação
contrária ao atendimento. - Processo n.9 11.970-63 - Aprovada e encaminhada ao C. A. manifestação
contrária' ao atendimento. - Processo n.9 13.682-63 - Indeferido e
encaminhado ao C. A. - Processo
n.9 2.527-64 - Aprovado. - Nada
mais havendo a tratar o Sr. Presi,
dente em exercido encerrouas trabalhos da presente sessão. - E, para constar, eu, Cléa Silveira, Secretária da Diretoria, lavrei a presente
ata.
Resumo

de

ata da vigésima segunda

reunião ordinária da Diretoria realizada a 25 de junho de 1964.
Sob a presidência do Dr. Genival
de Almeida Santos, Diretor-Superintendente, no exercício da Presidência,
reuniram-se, no oitavo andar do Edifício número quarenta e oito; da Rua
Sete de Setembro, os Diretores do
Banco 'Nacional do Desenvolvimento
Econômico, Drs. Antônio Carlos Pimenta' Lobo, Ernesto Saboya, Hélio
Schlittler Silva e Jayme Magrassi de
Sá. - Iniciada a reunião,foi aprovada a Ordem do Dia. - Discutida
a matéria constante da pauta, a Diretoria assim deliberou: Proc. número F-37-63 - Baixado em dr.igência
ao D. P. - Proc. n.9 1,244-64 - Autorizado e encaminhado ao C. A. -Proc. n.9 2.139-68 - Aprovado e encaminhado ao C., A. - Nada mais

sente ata.

Resumo de ata da vigésima terceira
reunião ordinária da Diretoria, realizada a 2 de julho de 1964.

Sob ' a presidência do Dr. Genival
de Almeida Santos, Diretor-Superintendente, no exercido da Presidência,
reuniram-se, no oitavo andar do Edifício número quarenta e oito, da Rua
Sete de Setembro, os Diretores do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, Drs. Ernesto Saboya, Hélio SchlittlerSilva e Jayme Magrassi de- Sá. - Iniciada a reunião, foi,
em seguida, aprovada a Ordem do
Dia. - Discutidos os assuntos constantes da pauta, a Diretoria tomou
as segiiintes deliberações: Proc. número 3.327-64 - Aprovado e encaminhado ao C. A. - Nada mais havendo a tratar, o Sr.' Presidente em
exercido declarou encerrados os trabalhos da presente sessão. -- E, para
constar, eu, Cléa Silveira, Secretária
da Diretoria, lavrei a presente ata.

Guanabara, nos thrmos do art. 18.
Item II, do Decreto n9 53.481, de 23
de janeiro de 1964, combinado COM 04
artigos 39 e 89, parágrafo lo, do Decreto no 807, de 30 de março de 1962,
concedendo-lhe a ajuda de auto correspondente a (dois) meses de vencimento , nos têrmos dos artigos 12 7
e 130, item I, da Lei n9 1.711, de 28
de outubro de 1952. .... Fernando Pereira Sodero, Responsável pelo IBRA.
caminhado ao C. A. - Proc. número 4.885-64 - Aprovado e encaminhado ao .C. A. - Proc. n.9 9.609-63
- Informado negativamente. - Processo n.9 10.564-63 - Aprovado. Nada mais havendo a ' tratar 'o Senhor Presidente encerrrou os Grabalhos. - E, para constar, eu, Antônio Ulysses Carvalho de Castro, Secretário-Assistente da Dv etoria, lavrei a' presente ata.
Resumo de ala da vigésima quinta
reunião ordinária da Diretoria, realizada a 16 de julho de 1964.

Sob a pi estriai-leia do Dr. José Garrido Torres, reuniram-se, no oitavo
andar do Edifício número quarenta e
oito, da Rua Sete do Setembro, os
Diretores do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Drs. Genival de Almeida Santos (DiretorSuperintendente), Antonio Carlos Pimental Lobo, Ernesto Saboya, Hélio
Shlittler Silva e Jayme Magrassi de
Sá. - Iniciada a reunião, foi, em
seguida, aprovada a Ordem do Dia.
- Discutidos os assuntos constantes
da pauta; a Diretoria tomou as seguintes deliberações: Proc. número
10.546-61 - Aprovada manifestação
favorável e encaminhado ao C. A.
- Nada mais havendo a tratar, o
Sr. Presidente encerrou a reunião.
Resumo de ata da • vigésima quarta - E, para constar, eu, Antônio Ulysreunião. ordinária da Diretoria, rea- ses Carvalho de Castro,. Secretário-Assistente da Diretoria, favrel a presenlizada a 9 de julho de 1964.
te ata.
Sob a presidência do Dr. José Garrido Torres, reuniram-se, no oitavo Resumo de ata da vigésima sexta
andar do Edifício numero quarenta e reunido ordinária da Diretoria, reaoito, da Rua Sete de Setembro, os lizada a 23 de julho de 1964.
Diretores do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, Drs. Genl- Sob a presidência do Dr'. José Garval de Almeida 'Santos (Diretor-Su- rido Torres, reuniram-se, no oitavo
perintendente), Antônio Carlos Pi- andar do Edifício número quarenta e
menta" 'Lobo, Ernesto • Saboya, Hélio oito, da Rua Sete de Setembro, os
Schlittler Silva e Jayme Magra.ssi de Diretores do Banco Nacional do DeSá. - Iniciada a reuniãofoi apro- senvolvimento Econômico, Drs. C-evada a Ordem do Dia. - Debatidos nival de Almeida Santos (Diretor-Suos assuntos constantes da pauta, a perintendente), Antônio Carlos PiDiretoria tomou as seguintes decisoes: menta' Lobo, Ernesto Saboya, Hélio
Schlittler Silva e Jayme Magrassi de
Proc. n.9 5.978-64 -Autorizado.
Proc. un.9 6.243-64 - Autorizado. - Sã. - Iniciada a reunião, foi, em seProc. 11.9 4.825-64 - Autorizado. - guida, aprovada a Ordem do Dia. Debatida a 'matéria constante da
Proc. n.9 5.368-64 -Autorizado.
Proc. n.9 4.294-56 - Aprovado. - pauta, 'a Diretoria tomou as seguinProc. n.9 4.884-64 - Aprovado e to- tes decisões: Proc. n.9 P-95-61 -
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("e-- As Repartições Pláblicas
deverão remeter o expediente
de.stinado à publicação nos jor.
nais, 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 m-áximo até. 72 horas
após a Saida dos órgãos ofíciais.
- Os originais- deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito,
. rasuras e emendas.
- Excetuadas as para ó 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 yaspensas sem aviso
prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali:,
dade de suas assinaturas, na
parte superior do enderéço vão
i,,,rressos 6 número do talão de
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EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
EMETOR.GEEAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
cmaa oo sanviço oa eura.ecaçõao'

MURILO FERREIRA ALVES

cmare

DA

suçrxo os atroAÇÃO

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFIOIAL,
BEÇÃO , 1- PARTE II
brigo destinado 4psblicaçlo des atos da administrrçlko descentralizada
Impresso nas oficine's do Departamento de Imprensa 'Nacional
BRASILIA

ASSINATURAS
FuNCIONÃRIOS
Capital e Interior:
Capital e Interior:
Semestre
.... Cr$ 600,, Semestre .
Cr$ 450,,
Cr$ 1.200
Ano • ......
Ano , Cr$ 900,
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300 Ano
Ano
Cr$ 1.000,
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

registro, o mês e o ano em- que
findará.
A fim de evitar solução de
continuidade no recebimento dos

jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação
com antecedência mínima de
trinta (30) dias.

cada ano e às iniciadas, em qual.
quer época, pelos órgãos compe.
tentes.
-- A Pin de possibilitar a remessa de valeiras acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação,„solicitattios 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 solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público fe.
deral, 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

'Aprovado. - Mamo DP-DPE mimesIndeferido..- Proc. n. 9 9.3'75-62 - - tler Silva e .Jayme Magrassi de 'Sá.• ro 10.3'113 - Autorizado. - Processo. Aprovado. - Proa .n.9 3.933-63 -- A Iniciada ' a reunião, foi, em seguida,
11.9 3.069-63 -a- Aprovado o esquema aprovação ficará na . dependência de aprovada a Ordem dci Dia. Discutida a
para regularização de débito.----Na- novo projeto - Proc. 6.243-64 e matéria constante da pauta, a Diretoda mais havendo a tratar, o Sr. Pre- 4.247-63 - Aprovado. - Nada mais ria tomou as seguintes decisões: Proc.
sidente encerrbu a - reunião. - E, pa- havendo a tratar, o Sr.. Presidente ana146-62 - Aprovada a outorga de
ra constar, eu, Antônio Ulysses Car- encerrou os trabalhos- da sessão. E. garantia, e encaminhado ao C. A. valho de Castro, Secretario-Assisten. para constar, eu, Antônio Ulyssas Nada Mais havendo a tratar, o Sr:
te da Diretoria, lavrei a prescnte ata. Carvalho de Castro, Secretario-Assis- Presidente declarou encerrados os
da Diretoria, - lavrei a presente trabalhos da presente sessão. 2, para
Resumo de ata da vigésima sétima tente
constar, eu, António Ulysses Carvalho
-•
ata.
•
reunião ordinária da Diretoria, reade Castro, Secretárica-Assistente da Dilimda a 30 de julho de 1961.
Resafho de Ala da vigésinta-oitava retoria.; lavrei a presente ata.
atob a presidencia do Dr. José Gar- renniAo ardina/tia da Diretoria rea- Resume, de ata da vigésima-nona rettrido Torres, reuniram-se, no oitavo lizada a 6 de agasto de 1964.
*ido Ordinária da Diretoria realitaaliciar do Edifício número quarenta
Sob a presidência do Dr. José Gar- da a 13 de agásto de 1964.
e oito, da Rua Sete de Setembro, os rido Torres, - reuniram-se no oitavo Sob a presidência do Dr. -José GarDiretores do Banco Nacional do De- andar do Edificio número quarenta e
Torres. reuniram-se no oitavo
senvolvimento Económico, Drs. , Gan1. oito, da rua Sete de setembro, os Di- rido
do Edifício número quarenta e
vai de Almeida Santos (Diretor-Su- retores do Banco Nacional do Desen- andar
da Rua Sete de Setembro, os Diperintendente), Antônio Carlos P1- volvimento Económico, Drs. GenWa1 oito,
retores
do Banco Nacional do Desen-,
. mantel Lobo, Ernesto Sabaya, Hélio de Almeida Santos (Diretor-Superin- volvirnento
Econômico, Drs. Genival
Undante),
Aritônio
Carlos
Pimental.
Schlittler Silva e Jayme Magrassi de
Almeida Santos (Diretor-SuperinSa. - iniciada a . reunião, foi, era LOW), Hélio Schlittler da Silva e Jay- de
tendente), António Carlos Pirnentel
seguida, aprovada a Ordem do .Dia. me Magrassi de Sá. - Iniciada a reu- babo, Ernesto Saboya, Hélio &Mit- Debatidos os assuntos - constantes nião, foi, ein te.guida, ai:grinalda • a tler Silva o Jayme Marcial de Bú..da pauta, a Diretoria tomou as se' Ordem do Dia. - . Discutidos 03 Iniciada a retuilão, foi, em seguida,
guintes deliberações: -a Proc. núme- aasaintors &instantes da pauta, a ti. apremeada a Ordem do Dia. Discutida a
tarnou tts Seguintes deliberaro 6.353-64 - Aprovado e encaminha, retorta
Proc. 6.068-C4 -e- Encaminhada Matéria- constante eia pauta, a Diretodo ao C. A: - /demo DA-81-64 aa. ções:
ao
C.A.
manifeStação favorável ao -ria tomou as seguintes decisões:
Autorizado. - Proc. n.9 F-29.81 - atencliingato.
Processo número 620-1961 aa AuPtoc. F-38-60
Aprovada manifestação contrária - e Aprovadas as modificações
a serem torizado. - Proc. 5.979-64 - Indefeencaminhado ao C. _ A. - Processo intraduzidàs em decisões anterieree
da rido. - Proc. 12.227-63 - .Aprovada
n, 9 4.834-63 a- Aprovada manifesta- Diretoria e do C.A.. e eficsaninhacto manifestação favorável e encaminhação . contrária e encaminhado ao ao. C. A. 4... Proc. 5.982-64 -- Auto- do ao C. A. - Proc., 3.475-61 - Aproe
C. A. •- Proc. n.9 1.621-64- Res.. rizado. - .Proe. 10.901-63 --- Aprova- vadi e encaintuhada ao C. A. a repondido negativamente. - Proces- da manifestação contraria e en,2aud- formulação de condições. - Proa.
ao n. 9 3.749 - 64 - O assunta sera re- nh5do ao C. A. -- Proc. 7.878-84 •-•-: 10.498-63 - Aprovado esquema da reexaminado face a decisão anterior Aprovada a indicação. a- Proc. 9.386 guariza.çáo de divida - -Aprovada e
do C .A. - Proc. n.9 F-60-63 - In- dá 1963 aa iadeferido. - Nada riais encaminhada ao C. A. manifestação
deferido. - . Pr
oc. na 12.102-61 - Re- hatendo a Catar; o S. -Presidante contrária ao atendimento do pedido.
considerada decisão anterior da • Di- encerrou at trabalhos da 're gente SeS- -- Proc. F-037-63 aprovada e encamiretória. -a Proa. 11 9 . F-664 - Aprea UO. -E, pata - bonstar, Ou, Antônio nhado ao C. A. - Proc. 12.454-63 - e
'anda indilfeStacãb cbritráritt ao aten- Ulysses Carvalho de Castro, Saci-eia,- manifestação contrária. -- Proc.-ApeovadncmihC.A
rio-Assistente da Diretoria, lavrei a
dimento é elitartinhado ao C. A.
2.142-61 - _Aprovada a alteração proa
•
Proc. n. 9 6.663-63 aea O assunto seea, presente ata.
- Nada mais havendo a trareaxamiaado • face e deeisão antéator Resutho de ata da nona Reunido ex- paata.
tar, o tr. Presidente encerrou a reta,
do C. A. --- Proa. 1;1.9 -3.871-64 -. traordlitaria da Diretoria reatbado ao. E, para constar, eu, António
torizado eheathinhado ao C. A. a
a 11 de agdsto de i964...
Carvalho de Castro, SecretaAutorizado. sa-Proc.n .Sob a presidência do Dr. José Gar-- Ulirsses
9 6.351-63
rio-Assistente da Diretoria, lavrei a
Proc. n.9 3.877-63 e-. A aprovaaãó
ridb Torres, reuniram-se no oitavo preSélíté'EttEl.
cara ha dépanaêhela da projeto rea- aliciar- do -Edificio mai-nate) quarenta e
rtoe. ha 5.604-64 recato
oito, elet a .3.1a Sete de Setembro, os Dl- Resumo de ata da triotleinta retaido
&ferido. -- Proc. n.9 1.672-04 ----a ketorã éro Baila° Natiohal do Dosen- ordinária da Diretoria ?Vagiam:ida a 20
Aprovada manifestação Contrária, e volvimento licanômicb, Drs. Genitati de agosto de 1064.
encraninhado bo C. A. - Ptakéesao de -Almeida Santos (Diretor-Suparin- Sob a presidencia do Dr. . Jce4 Gira
6. 7P.-64 - Aprovada a sone:ta- tendente), Antônio Carlos Pimentel rido Torres. reuniram-se no oftava
po. -- Proc. n.9 2.383-61 e F-49-63 Lobo, Erriesto . Saboya, Hélio •Schlit- andar do 3flattectio mãolaro alvareaístá
•

As Repartições PLblicas

cingir-se-ão às assinaturas anuais,
renovadas até 29 de fevereiro de

oito, da Rua Sete de Setembro, os Diretores do Banco Nacional do Desenvolvimento Económico, Drs. Genival
de Almeida Santos (Diretor-Superintendenteln Antônio Carlos Pimentel
Lobo, Ernesto Saboya, Hélio Schlittler Silva e Jayme Magrassi de Sá.Iniciada a reunião, foi, em seguida,
aprovada a Ordem do Dia. Discutida
matéria constante da pauta, a Diretoria tomou as seguintes decisões: Proc.
6.340-63 e 7.003-62 - Autorizado. Procs..13.941-3 e 7.297-63 -- Aprava
do e encaminhado ao C. A. - Proc.
7.382-64 - Apreciado o Relatório do
Grupo cia Trabalho. - Proc. 7.302-84
- Adiada a apreciaçáo do assunto.
- Nada mais havendo a tratar,- oi
trabalhos da reunião foram encerradas, pelo Sr. Presidente. E, para conetar, eu4 Cléa Silveira, Secretária de
Diretoria, lavrei a presente ata.
Resumo de ata da décima reunido extraOrdindria da Diretoria realiza&
a 31 de agasto de 1964.
Sob a presidência do Dr. José Garrido Torres, reuniram-se no oitave
andar do Edifício número quarenta 4
oito, da Rua Sete de Setembro, os Diretores do Banco Nacional do Doura
Volvimento Econômico, Drs. GeniVal
de Almeida Santos (Diretôr-Superiutendente), António Carlos Pimenta]
Lobo, Ernesto Saboya, Hélio SchlitUai- Silva e Jayme Magraasi de Sá.Iniciada a reunião, foi, em seguida,
aprovada a Order do Dia. Discutida
matéria constante da pauta, a Diretoria tomou as seguintes decisões: MEMO P40-64. Aprovado e encarninhadc
ao C.A. -- Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou enterrados cie trabalhos da presente sessão.
E, para constar, eu, Cléa Silveira, Secretária da Diretoria, lavrei a presente ata. •
•
Resumo de Ata da Trigésinta-PriMeira Reunido Ordin.dria da Diretoria realizada a 4 de setembro de

1964
Sob a presidência do Dr. José Garido Torres, reuniram-se, no cata
andar do Edifico número quarenta
Oto, da Rua Sete de Setembro,
Diretores do Ilanao Xaoional do.
emvolvhnonto Booneraloo, Dr.
?Ural 4_,_
e 441.Wa usâ(Dire
tt

saisernciaw,,
mian
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Pimentel Lobo, Ernesto Saboyaa Hélio Schlittler Silva e Jayme Magraasi
de Sá. — Iniciada a reunião, foi, em
seguida, aprovada a Ordem do Dia.
— Debatida a matéria constante da
pauta, a Diretoria tornoti as seguintes deliberações: Proc. 7.326-64 -Aprovado e encaminhado ao C. A.
— Desmembrado o processo para ename de propostas subsidiarias. —
Proc. 4.1:25-64 — Aprovada a extensãe cle prazo solicitada. — Processo 5.848-64 — Adiada a apreciação do assunto. — .Proc. 5.534-63 —
Ratificada e autorizada a operação.
— Proc. 1.260-64 — Autorizado.
Proc. 9.286-63 — Aprovada e anca
minbada ao C.A. manifestação contrária. — Proc. 1.834-64 -- Autoribado. — Proc. 1.317-64 — Indeferido. — Proc. 12,478-62 — Autorizada a prorrogação. — Proc. 10.397,
de 1963 — Autoriz,ada a prorrogação.
- Prõc. 8.048-64 — Autorizado. —
5,11:Is.10 CS-35-64 — Autorizado. —
Aprovada e ancaProc. 5.259-62.

•
minha.da ao C.A. manifestação coatraria ao atendimento. — Procasso
7.301-64 — Adiada a apreciação do
assunto. — Proc. 5.801-63 — Aprovado e encaminhado ao C.A. -Proc. 6.105-64 — Aprovado. — Processo 6.243-84 — Aprovado. — Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 'encerrou a presente sessão. —
E, para constar, eu, Cléa Silveira, secretária da Diretoria, lavrei a pre•
sente ata.

Reáurno de Ata da Trigésima Segunda
Reunido Ordinária da Diretoria realizada a. 11 de setembro de 1864

Sob a presidência do Dr. José Garrido Torres, reuniram-se, no oitavcr
andar do Edifício número quarenta e
oito, da Rua Sete de Setembro, os
Diretores do Banco Nacional do Desenvolvimento Económico, Drs. Genival de Almeida Santos (DiretorSuperintendente), Antônio Carlos Pimental Lobo, Ernesto Saboya e Jayme Magrassi de Sá. -a- Iniciada a

reunião, foi, em seguida, aprovada
Ordem do Dia.
Discutidos os assuntos constantes da pauta, a Diretoria tomou as seguintes decisões;
Mano P-53-64 — Aprovado e encaminhado ao C.A. — Proc. 13.024
de 1963 — Adiada a apreciação da
matéria. — Proc. 8.694-61 — Aprovado e encaminhado ao C.A. --- Processa•7.301-64 -- Aprovado e encaminhado ao C.A. — MEMO DA97-64 — Aprovado e encaminhado ao
C.A. --- Proc. 7.575-63 — Fixados
prazos. 2-- Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião. • — 'E, para constar, eu, Antônio Ulysses Carvalho de Castro,
Secretário-Assistente da Diretoria,
lavrei a presente ata.
FAP N9 247-65 — Designação para
exercer a Função Gratificada, Símbolo
FG-3, de Auxiliar do Gabinete do Departamento Jurídico, criada pela Resolução n9 152-64 do Conselho de Adnistração. 1. Artigo 24, alínea aD",
nistração. 1. Artigo . 24, alínea "D",

do Regimento Interno
Arts. 49. parágrafo Único e 122 do E.F.B.N.D.E.
Luzinette Carneiro Villela - Assistente Administrativa, classe "A":
FAP N9 248-65 — Designação para
exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-4, de Secretária do Chefe da
Divisão de Contratos do Departarn ato Jurídico, criada pela Resolução
n9 152-64 do Conselho de Administração. 1. Artigo'24, alínea "D",; ti_ Regimento Interno — Arts. 49, parágrafo
Único e 122 do E.F.B.N.D.E. — Dilma Passos do Vale — Auxiliar Admia
nistrativa, classe "B".
FAP N9 278-65 — Exoneração, a pedido, do Cargo de Auxiliar Administrativo, classe "C" do Quadro do Pessoal do Banco. 1. Artigo 24, alínea
"D", do Regimento Interno. — Art.
68, item 1 do E.F.B.N.D.E. — Geraldo Oswaldo Lagares.
Rio .12 de abril de 1965. — Alberto
do Amaral Osório, Diretor-Superintendente.

REVISTA• TRIMESTRAL
DE

JURISPRUDNCIA
— Coleção de numi.:rosos
acórdãos do Supremo Trba •
bunal Federal, selecionados
pela sua Seção de Jurisprta.
dència.
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Preço: Cr$ 800
A VENDA t

StOo de Vendas t Av. Rodrigues Alves; 1
Agênerf Ia I t Ministério da Fazenda
Ktende-ee a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal

.RQ.I.VOS DO
--

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
.NEGÓCIOS INTERIORES
Repositório de doutrina, decisóes edzuuustrdtivaa.

parecere" acórdtiOs do. tribunal,' iudictarlok teotda;Ao, acompanhado de Indicas aaalltion e _alfabético.
Publidint) trbneetrid.

Preço: Cr$ 300,
•
VENDA
43004 We Vendes t Av. Rodrigues
t- 'Moda It Ministério da Fazenda
ketíta4s a pedidos peio Serviço da Reerebdiao Postal
wasmolisdk~kmillamiláG.-".
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UNIVERSIDADE FEDERAL
DE GOIÁS
PORTARIAS DE 7 DE ABRIL
DE 1965
O Reitor em exercício da Universidade Federal de Goiás, na uso de suas
atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o constante do Processo
no 1.477-65, resolve
N9 155 - Conceder à - Auxiliar de
Bibliotecário, uivei 7, Marietta Telles
Machado, licença para freqüentar o
Curso de Pesquisas Bibliográficas, a
partir de 19 de abril do ano em curso,
com duração de nove (9) meses, no
Instituto Nacional do Livro, :là cidade do Rio de Janeiro, com tôdas as
.
vantagens do seu cargo base.
Reitor
em
exercício
da
UniversiO
dade Federal de Goiás, usando de suas
atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o constante do Processo
no 1.400-65, resolve:
N9 156 - Designar o Escreventedactilógrafo, nível 7, Aldérico Ferraz
de Andrade, do Quadro de Pesosal da
UFGe para substituir o Chefe da Seção de Orçamento e Tomada de Contas, da Divisão de Contabilidade do
Departamento de Administração Central da Reitoria da UFG, Símbolo
5-F, em suas faltas e imnedimentos,
até 30 (trinta) dias. - Prof. Paulo
Tormim Borges, Reitor em exercício.
PORTARIAS DE 8 DE ABRIL
DE 1965
O Reitor em exercício da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas
atribuições legais, estatutárias, e,
Considerando o que consta do processo 1.619 do corrente ano, em que
o Professor Jacy de Assis, por razões

INSTITUTO DE APOSENTADO.
RIA E PENSÕES DOS INDUSTRIÁRIOS
RELAÇÃO DA DIVISÃO DO
PESSOAL N9 21-65
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
justificadas, renuncia à substituição
que lhe compete na la Cadeira de Direito Judiciário Civil da Faculdade de
Direito, resolve
No 157 - Designar o professor João
Afonso Borges, Catedrático efetivo da
29 Cadeira de Direito Judiciário Civil,
para substituir o Profesosr Jacy de
Assis na les Cadeira de Direito Je.'.1ciário Civil, a partir de 12 de abril do
corrente ano, enquanto perdure' o
afastamento do seu titular, Professor
Jerônimo Geraldo de Queiróz, ora na
Reitoria da Universidade Federal de
Goiás.
O Reitor em exercício da Universidade Federal de Goiás, usando de suas
atribuições legais e estatutárias, e ten•
do em vista o constante do 2roceseo
no 1.271-65, resolve
No 153 - De acôrdo com o art. 146,
da Lei 1.711, de 28-10-52 combinado
com os artigos 10 e 32 da Lei 4.345,
de 26-6-64 e legislação complementar
que rege a matéria, conceder a Gratificação quinquenal por tempo de
serviço Antônio Faria, Escriturário,
nível 8-A, do Quadro de Pessoal da
U.F.G., na importância de Cr$ 4.150
(4uatro mil, cento e cinqüenta cruzeiros) mensais, referentes a 1 (um)
auinqüênio, a partir de 19 de março
do corrente ano.
O Reitor em exercício da Universidade Federal de Goiás, usando de suas
atribuições legais e esta tuteriss. s rendo em vista o constante do Processo
W 669-65, resolve
N9 159 - De acôrdo com o art. 146.
da Lei no 1.711, de 28-10-52, combina-

do com os arts. 10 e 32 da Lei 4.345,
de 26-6-64 e legislação complementar
que rege a matéria, concedei a gratificação quinquenal por tempo de serviço .ao servidor Waldemar Mundim,
Almoxarife, nível 1,, do Quadro de
Pessoal da U.F.G. na importânci e de
Cr$ 6.850,00 (seis mil, oitocentos e
cinqüenta cruzeiros) mensais, referentes a 1 (hum) quinquênio, a partir de
19 de janeiro de 1965.
O Reitor em exercício da Universidade Federal de Goiás, usando de suas
atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o constante do Processo
no 888-65, resolve:
N9 160 - De acôrdo com o art. 146,
da Lei 1.711, de 28-10-52, combinado
com os artigos 10 e 32 da,Lei 4343,
de 26-6-64 e legislação complementar
que rege a matéria, conceder a gratificação quinquenal por tempo de serviço à servidora Nilza Pereira 'Pôrto,
Escrevente-dactilógrafo, nível 7, , do
Quadro de Pessoal da U.F.G., na importância de Cr$ 3.750,00 (três mil,
setecentos e cinqüenta cruzeiros) rnee..sais, referentes a (hum) quinquênio,
a partir de 19 de janeiro de 1965. Prof. Paulo Tormim Borges, Reitor
em exercício.
PORTARIA DE 9 DE ABRIL
DE 1965
•
O Reitor em exercício da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o constante do Processo
1.160-65, resolve:
N9 161 - Designar o Professor Romeu Pires de Campos Barros, Catedrá-

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Leite, nO 445 - 25%; Dirceu Luis
Campos, no 467 - 25%; Alcina de
Vantagens:
A. Fonseca Pinto, n9 476 -- 20%;
Hanibal C. L. de Carvalho, n 9 481
Concessão da gratificação adicio- - 25%; - Godofredo Henrique Carnal por tempo de serviço prevista no neiro Leão, no 515 - 25%; Luiz Carartigo 99 da Lei 4.439-64, aos Pro- los Peixoto, no- 534 - 25% e, a concuradores relacionados a seguir e a tar de 26-11-64 - 30%; 'Arthur de
contar de 1-6-64, ficando sem efeito A. Lima Botelho, n 9 617 25%;
a publicação no Diário Oficial n o 6, Oraida Côrtes, n9 748 - 25%; José
• de 11-1-65, página 90 (Relação artigo 2o da Lei 4.439-64, aos ProDGP-14-64); Francisco Luiz T. de Dias Corrêa Sobrinho, no 752 - 25%;
Oliveira, n9 4 - 25%; João Coélho Arnaldo Pinto Lima, no 810 - 20% e,
Nogueira Ribeiro, n o 13 - 35%; W'al- a contar de 16-12-64 -25%; Jorge
ter Borges Graciosa, n9 45 - 25%; Medeiros de Souza, n o R13 - 25%;
José Luciano Nóbrega Filho, n 9 52 - Péricles de Souza Monteiro, n9 829
25%; Luiz Assumpção Paranhos Vel- - 20%; Renato S. Vianna Júnior,
loso, no 53 - 25%; Oscar Gonçalves n9 846 - 25%; Ademar Finto de
da Fonseca, no 72 - 25%; Damião Almeida, no 877 - 25%; Salvador
Frota Sales, no 73 -- 25%; Octacílio Ciaravolo, no 965 - 25%; Waldyr de
Siqueira, no 76 - 25%; José Vieira Oliveira, n9 971 - 20% e, a contar
da Silva, n9 78 - 25% Juvanir nor- de 2-10-64 - 25%; José Luiz B.
ges de Souza, no 82 - 25% •, Pierro Jiacomo, no 1.056 - 20% e, a conDomênico, no 84 - 25%; Djalma Ai- tar de 19-11-64 - 25%; Cyro Pires de Carvalho, n 9 66 - 25% • Ivan menta, no 1.359 - 25%; Darcy. PeBichara Sobreira, no 132 - 25% e, reira Alves, no 1.375 - 25%; Maria
a contar de 9-10-64 - 30%; Clo- Lia Pereira Santos, n9 1.380 - 20%;
doaldo da Silveira, n9 135 - 30%; Alvaro T. Gonçalves, no 1.490 .João Ricardo Mayr, no 140 - 25%; 15%; Edgard de Medeiros Calmon,
Francisco Fernandes da 'Costa, nú- no 1.768 -- 25%; Osório Alves de Famero 151 - 30%; Thaumaturgo A. lia, no 1.879 - 20%; Sérgio Nogueira
Sapha, no 152 - 25%; Wilson de Ribeiro, no 1.906 -20%; Elza r. de
Souza Pinto, no 187 - 25%; José Aguiar, no 2.113 - 20%; Dirceu M.
Samfim Cardoso, n o 233 - 25%; El- Pimentel, no 2.263 - 20%; Pedro de
mo Santos Bustamante, no 241 - F. Rodrigues, no 2.355 - 20%; Ar25%; Moacyr Velloso Cardoso de chanjo de Holanda C. Júnior, núOliveira, no 25h- 25%; Expedito mero 2.846 (20%; José Ferreira
Costa Chiabi, no"•272 -- 25%; Maria Alves, no 2.891 - 20%; Sylvio Lamas
Diana B. Paternostro, no 328 - de Vasconcelos, no 3.300 - 15% e,
25%; Aluisio Reis, n9 381 - 25%; a contar de 21-12-64. - 20%; Joel
Sylvio Romero Moreira, n 9 395 - de Azevedo, no 3.550 - 15%; Mo25%; Mário Madruga S. Freitas, nú- desto Gomes de Lima, no 3.732 mero 396 - 25%; Natexilpatri (7-uit- 20%; Nelson Redrigues Corrêa, núton, no- 398 - 25%; Celso Barroso mero 3.780 - 30%; Adelson Rodri-

tico de Direito Processual Penal, para
substituir o Professor Odim Indiano
do Brasil Americano, Catedrático de
Direito Penal, enquanto durar o seu
afastamento por motivo de tratamento de saúde, $ompreendido no período
de 19 de março a 30 de abril de 1965.
- Prof, Paulo Tormim Borges, Reitor
em exercício.
PORTARIAS DE 12 DE ABRIL
DE 1965
O Reitor em exercício da Universidade Federal de Goiás, usando de suas
atribuições legais e estatutárias, e iene
do em vista o constante dos processos
ns. 75-65 e 76-65, resolve:
N9 162 - De acôrdo com o art. 145,
da Lei 1.711, de 28-10-52 combinado
com os arts. 10 e 32 da Lei 4.345, de
26-6-64 e legislação complementar que
rege a matéria, conceder gratificação
quinquenal por tempo de serviço à
servidora Emê Fleury Curado, Oficial
de Administração, nível 12-A, do Quadro de Pessoal da U.F.G., na importância de Cr$ 5.900,00 (cinco mel e
novecentos cruzeiros) mensais, rce'erentes ao 49 (quarto) quinqüênio, a
partfr de 19 de •janeiro de 1955.
O Reitor em exercício da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, e iene_ em vista o constante do Processo
t.461-65, resolve:
NO 163 - Autorizar o Servente, nível 5, Aladares Brasil de Morais, -do
Quadro de Pesosal da UFG, lotado na
Reitoria, a prestar serviços extraordinários no período compreendido entre 19 de abril a 19 de junho de 1965.
atribuindo-lhe a gratificação de 1 3
(um térço) de seus vencimentos. Prof. Paulo Tormim Borges, Reitor em
exercício.

Pavlowna Brower, no 455 - 20%;
Celso Oliveira, n9. 509 - 25%; Homero de Almeida Senna, n 9 530 25%; Homero Demby Corrêa, n 9 595
- 25%; Oberland Oliveira Coêlho,
no 691 - 25%; Antônio Monteiro da'
Silva, no 724 - 20%; e a contar de
gues, n9 4.994 - 20%; Washington 4-12-64 - 25%; Alvaro Abrunhosa C.
B. de Souza, no 5.007 - 15%, Helena Muniz, no 819 - 20% e, a contar de
N. Spyricies, no 5.957 - 10% •, Anne- 18-7-64 - 25%; Aspino Gouvéa da
ly J. do Nascimento, no 6.880 - Rocha, no 873 - 25%; Arualdo Mu10%; Joaquim A. Cardoso Monteiro, niz de Melo, no 1.103 - 20% e, a
n9 6.933 - 10%; Renato Gomes contar de 6-10-64 - 25%; Renato
Machado, no 7.424 - 20%; Helmar ~hão, n9 1.185 - 20%; Aladim de
B. Tavares Devoto, no 7.440 - 10%; Souza' Rocha, no 1.188, 20%; Iveta
Ivo Zauli, no 7.452 - 10% •, :toque Quartin Pinto, /19 1.343 - 20%; AlEloy Pompilio Perrella, no 8.233 - fredo Teixeira C. Filho, no 1.363 -'
20%; Fábio Leonel de Rezende, nú- 20%; Murilo Corrêa da Silva, número 8.234 - 10%; Edmundo Mou- mero 1.493 - 20%; Ivone Pinto Velrão Genofre, no 8.250 - 10%; José lez, n9 1.611 - 15%; Maria do CarAriston Filho, no 8.352 - 20%; Ro- mo Moura Fraga, n9 1.796 - 20%•,
berto Sobral Soares, n9 18.992 - Hilda de' Almenda e Silva, 119 ',.665
15%; Leônidas Barbosa Filho, número - 20%; Sylvio Leite Guimarães, nú19.486 - 10% • Amofino Mestrinho mero 2.816 - 20%; Nancy Gervais C.
de Amorim, no' 4.433 - 35%; José Vieira, no 3.192 - 15%; Francisão
Coélho de Rezende, no 126 - 25%; Filippo, n0 3.280 - 20%; ' Helena de
Márcio Diniz Pereira Paiva, W 528 Oliveira Albuquerque, n9 3.288 - 25%; Waldemar Tourinho de 20%; Dênio da Rocha Moreira, núAbreu, n9 706 - 30%; Maria Aldi- mero 3.387 - 15% e, a contar de
mar César Pires , Valença, no 2.749 - 9-10-64 - 20%; Cícero Guimarães,
15%; Arary Sampaio Muricy, numero no 3.427 - 20%; Augusto de Mello
4.623 - 10% e, a contar de 10 de Franco, no 3.727 - 25% e, a contar
outubro de 1964 - 15%; Amâncio de 11-10-64 - ;30%; Marcelo de
José de Souza Neto, no 8.603 -- Sousa Leite, n9 3.729 - 20%; Ruys10%; Walter Gas
p ar Oliveira, nú- dael da P. Saraiva, n 9 3.731 - 20%;
mero 1.365 - 20%; Frederico de Cas- José Ferreira Lopes, no 3.733 - 20%;
tro Abreu, n° 3.103 - 20%; Augusto Nadir. José de oliveira, n o 3.843 --Portugal, no 9 - 25%; Carlos Israel 15%; Odete Aparecida. de A. Pires,
Mozer Penha, n9 10 - 25%; - Dag- nO 4,607 - lá% e, a contar de 14 de
mar da Silva- M. de Melo,- n o 15 - outubro de 1964 - 20%; Milton Bar25%; Athayde Ribeiro da Silva, nú- reto de Oliveira, n o 5.132 - -10%;
mero- 102 -- 25%; Hugo Mostaert Ivaldo Corrêa de Sousa, n9 5.731 Seixas, no 117 - 25% e, a contar de 10%; Renato de Oliveira Rodrigues,
28-11-64 - 30%; José Justiniano de no 6.598 - 15%; Maria de Lourdes
Magalhães, no 121 - 25%; Raymun- M. Fernandes, n9 7.439 - 10%;
do Bogéa Nogueira da -Cruz, n o 137 Caetano José da F. Costa, n o 7.447
- 25%; Clóvis de Oliveira, n o 185 - 10%; Eurico Lopes Nogueira, ntir
-- 30%; Aluizio Henrique L. de F. mero 7.453 10%; Gely Piselli
Barata, no 373 - 25%; Maria da Mocco, n9 8.196 - 10%; Camillé
Luz Laclette Dias, no 378 - 25%; Pereira C. Júnior, no 81232 - 10%;
José Neder, n9 431 - 25%; Liuba Valed Perry, no 8.253 - 10%; Celso
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Considerando a autorização conti- uso de suas atribuições e, consideranAlcides F. Lauria, n' ; 2.057
sares, n9 8.254 - 15%; Plínio - 20%;
da
na Resolução JI-CA n9 188, de 28 do o que consta do processo número
20%;
Tulio
Tavares,
n9
3.253
mando Baldansa, no 20.94e 47.890-64, resolve:
de
fevereiro
de 1965;
20%;
José
L.
Rodrigues
Haro
ml•
226
n9
%; Acary de Passos Oliveira,
mero
3.650
15%;
Mário
de
Mello
NO 327 - Tornar sem efeito a PorConsiderando o disposto na alínea
1- 35%; José Hermano Sobrinho,
;19 3.868 - 20%; José Maria Cabral Junqueira, no 3.730 - 20%; José d do artigo 2 9, combinado com a alí- taria n9 216 de 19 de fevereiro de
Marques, no 5.317 - 10%; José Viel- Lobato, n9 1.798 - 25%; Santo Ba- nea d do artigo 1 9 da Portaria Mi- 1985, que designou o Procurador de 29
4.190 - 15%; Gerson nisterial n9 85, de 10 de fevereiro de Categoria Geraldo Line e Silva, mar.jt Cordeiro, n9 55 - 20%* Lauro tistoso, no 4.816
- 15% •, • Raul da 1965, resolve:
tricula W 2.583, o Oficial de Admi' Wal- Soares, no
Fonseca Viana, n9 306 - 25%;
nistração, nível 16.0, Roberto D'Eser Carvalho Silva, no 371 - 25%; Silva Simas, no 5.180 - 10%; Cícero
322
Demitir
o
Tesoureiro
AuNO
cragnolle, matrícula n9 13 e o servi de Almeida Azedo, n9 1.303 - de Moraes, no 5.531 - 10%; Fran- xiliar,
nível
16,
Alfeu
Sérgio
Póvoa
vidor, Tertulino Ferreira da Silva,
%; Hélio Bastos de Carvalho, nú- cisco de Assis Toledo, n9 5.3944.334,
da
n9
Pessanha,
matricula
no 5.422
agregado - matrícula n o 76, para
mero 1.479 - 20% Hélio da Concei- 10%•. Paulo Corsino
de São Luis, Maranhão, ex sob a presidência do primeiro 'constição P. da Silva, no 2.017 - 20%; - 10%; Roberto Silva Gomide, nú- Delegacia
ri
do
artigo
207,
item
II,
da
Lei
núDenizard Felirito Ayres, n9 2.771 - mero 5.488 - 10%; Salvador Grissi, mero 1.711 de 28 de outubro de 1952, tuírem a comissão incumbida de apurar as irregularidades constantes do
20%; Aluizio Figueiredo Abranches, n9 5.940 - 15%; Tito Bruno Lopes,
incurso no abandon0 do cargo a processo acima citado.
' 119 3.385 - 20%; Samuel Eiras Fur- no 7.490 - 10%; João Penteado E. por
do
mesmo
arti9
que
se
refere
o
§
1
Stevenson,
no
7.534
20%;
Frederiquim Werneck, n9 4.289 328 - Designar o Procurador do
João Caricio de Souza Novais, ml- co de S. Siqueira Filho, no 7.535 - go, consoante as conclusões da Comis- 21N9
Categoria, Geraldo Lins e Silva,
de Inquérito e parecer da Promero 5.426 - 15%; Luiz Carlos Tei- 10% José Laurindo de Cerqueira, ml- são
matricula no 2.583, o Oficial de Adxeira ,n9 7.082 - 10%; João Gomes mero 8.321 - 10%; José João Tôr- curadoria Geral no Processo número ministração nível 16-C, Roberto D'Esres,
no
8.359
15%;
José
Cintra
6.948-65.
Leite, n9 8.576 - 15%; Ajax Carcragnolle, matricula número 13 e o
valho Oliveira, no 5.276 - 15%; Batista, no 8.444 - 25%; Jorge Hay- • O Presidente da Junta Intervento- servidor Agregulo Tertulino Fernal,
n9
8.479
10%;
Cleomenes
Luismar Dana, no 8.840 - 15%; Amir
ra do Conselho Administrativo, no reira da Silva, matricula número
Gaudência de Queiroz, n9 20.787 .- Teixeira Almeida, no 8.480 - 10%; uso de suas atribuições e, conside- 76, para sob a presidência do primei6% Osny Costa, no 178 - 25%; Leo- João Batista S. Silva, n 9 8.481 - rando o que consta do Ofício sem ro constituirem a Comissão com o fini
nel Prado Maftins, no 270 - 25%; 10%; Rubens Limongi Franca, nú- número de 23 de fevereiro de 1965, específico de examinar as irregulariEgmar S. Pereira, n9 669 - 25%; mero 8.482 - 10%; Abelardo Jairo resolve:
dades aludidas no processo acima ciINllton Carias de Oliveira, n9 1.066 de Menezes, no 8.483 - 10%; CarN9 323 - Prorrogar por trinta (30) tado.
- 20%; Milton de Oliveira Condes- lota Moura Sojka, no 18.999 - 10%;
• aa, no 1.565 - 20%; Alfredo Cordei- Wadih Mattar, no 19.365 - 5%; dias, na forma do parágrafo único
O Presidente da Junta Intervenro P. Ferreira, n9 133 - 25%; João João Evangelista Maciel Pôrto, nú- do artigo 220 da Lei no 1.711 de 28 tora do Conselho Administrativo, no
mero
174
25%;
Hélio
de
Araújo
de outubro de 1952, o prazo rara uso de suas atribuições e
Oliveira Matos, no 171 - 25%; Maria
José de Moura Leite, no 2.895 - Lobo, no 188 - 25%; Sully Alves de encerramento dos trabalhos da coConsiderando os fatos ocorridos reSouza,
/19
664
25%;
Manoel
Tavamissão de Inquérito designada pela
115%; Anibal Guimarães Ribeiro, núna Delegacia em Niterói,
mero 2.899 - 20%;. Airton Holmes res de Lacerda, no 893 - 25%; Adão Portaria n9 711 de 25 de novembro centemente
que deram origem ao inquérito obLins, no 3.988 - 15%; - Célio de Diderot Lahorque, no 7.425 - 10%•, de 1964.
jeto do processo n9 11.382-65; .
Carvalho Cavalcanti, no 4.517 - Flávio Labouriau Barroso, no 7.451
A presente Portaria vigora a par10%; Joaquim C. de Carvalho Jú- - 15%; Luiz Carlos Alvim Duzi, nú- tir de 16 de março do corrente ano.
Considerando a necessidade de se
nior, n9 6.334 - 10%; Marcelo Cor- mero 8.039 - 5% e, a contar de 6
prevenir a ocorrência de fatos de tal
deiro, , n9 14.157 - 20%; Marollio de novembro de 1964 - 10%; J086 • O Presidente da Junta Interven- natureza;
Pinho Medeiros, n9 14.527 - 10%; de Arimathéa L. Filho, no 7.439 - tora do Conselho Administrativo, no
Considerando a conveniência do
uso de suas atribuições e, consideAgamenon Cornélio da silva, n 9 9.353 10%.
rando o que consta do Expediente reexame das rotinas de funcionamen- 5%; Jorge Azar Chaib, n9 8.661
to dos serviços para a movimentação
(*) RELAÇA0 N° 80 - 3-3-65
- . 5%; Edson Moury Fernandes, mln9 11.087-65, resolve:
e guarda de fundos, enquanto prosmero 170 - 30%; Paulo Carvalho,
324
Designar
os
Oficiais
de
N9
seguem os trabalhos de reformulação
Retificação
no 449- - 25%; Pedro Rocha Mattos,
Administração, níveis 16-0, Rober- de normas, resolve: .
no 627 - 25%; João Augusto Silto D'Escragnolle, I matricula númevado, n9 763 - 25%; - Olivia Fialho
Concessão de aposentadoria - Eli- ro 13 e Newton de. Oliveira GuimaN9 329 - Determinar que:
Pereira, n9 1.325 - 20%; Almir Ri- sio de Souza, n9 15.509, ocupante do rães - matricula no 28, para integra1)
seja criada Comissão, composta
guelra, n9 1.414 - 20%; uva Bar- cargo de Carpinteiro, nivel 8, a con- rem a Comissão instituída pela Porbosa Pereira, n9 4.877 - 20%; Mu- tar de 5-1-65, no Estado da,Guana- taria no 219 de 23 de fevereiro de de técnicos indicados pela Tesouraria
Geral, pela Contadoria Geral e pela
rillo Portugal, no 7.465 - 10%; Fer- bora (Processo 1.132.517-64).
1965.
Inspetoria Geral para, em articulanando Vaz Dias; no 7.466 - 20%;
Readmissão: Eutério Batista Gusção com o Departamento de AdmiJanuário Cattete Couto, n9 7.491 - mão,
Presidente
da
Junta
IntervenO
119 5.958, no cargo de Escritu- tora do Conselho Administrativo, no nistração Geral, nalisar o sistema
10%; Oswaldo Coelho dos Santos
Pilho, no 8.156 - 10%; Cyro Au- rário, nível 10, em Brasília, Distrito uso de suas atribuições e consideran- atualmente em uso e sugerir, se for
gusto Pinto, nO 8.331 - 10%; César Federal (Processo 1.131.145) de 1964. do o que Consta do Processo núme- o caso, providências imediatas para
maior segurança dos serviços em
•
do Prado, no 8.332 - 10%; Franro 41.930-64, resolve:
questão;
cisco M. Barros, n9 8.333 - 10%;
Designar
o
Técnico
de
325
No
Romero Lessa Ferreira, n9 8.461 2) O DAG, ouvindo a TO, CO e IG
Contabilidade, nível 13-A, efetivo,
10%; • Otávio Augusto Amorim, nú- INSTITUTO DE APOSENTADO- Jayme Xavier da Silveira, Matri- submete à -Presidência do C. A. os
mero 19.708 - 5%; José Luiz P. de
RIA
E
PENSÕES
DOS
MAcula n9 4.275, e os servidores agrega- atos de designação dos membros da
Souza, n9 18.977 - 5%; Djalma Midoa, ArMo Mendes Vilela, matrícula Comissão.
RÍTIMOS
randa de Oliveira, n9 8.534,- .10%;
número 128 e Tertulino Ferreira da
O Presidente da Junta IntervenEwerton Dantas Côrtes, n o 8.538 Silva, matrícula número 76, para sob tora do Conselho Administrativo, no
PORTARIAS DE 19 DE MARÇO
20% e, a contar de 20-11-64 - 25%;
a presidência do primeiro constitui- uso de suas atribuições legais;
DE 19815
Dario Vignoli, n9 163 - 25%; Ronalrem a Comissão incumbida de apudo WaldoMiro Groehs, n o 184 - 25%;
Considerando o despacho do PreO Presidente da Junta Intervento- rar as irregularidades constantes do
26% e, a contar de 11-6-64 acima citado e a conseqüen- sidente da República, às fls. 10 do
Arthur Augusto I. Filho, n o 448 - ra do Conselho Administrativo, no processo
Alvaro de Oliveira, número 613 - uso de suas atribuições e, consideran- te responsabilidade doa . servidores en- processo MTPS. 111.284-85;
• 25% • Adão Pahim da Motta, número do o que consta do Processo número volvidos nas respectivas ocorrências,
Considerando as determinações do
estendendo-se o processo de Inqué- Ministro
1.088 - 20%; Amoré Castro Nas- 66.135-64, resolve:
do Trabalho e Previdência
rito,
se
necessário
a
quaisquer
outros
Cimento, n9 3.412, a contar de 18 •
Social, as fls. 17 do mesmo proces321
-Designar
a
Procuradoria
fatos
que
surjam
no
decorrer
dos
NO
de abril da 1981 - 20%; Sinval
so, resolve:
• Saldanha Filha, W 3.771 - 20% e, a de 31 Categoria, Elza Ferreira Ne- trabalhos e que constituam irregula4.845,
o
Oficial
ridades.
ves,
matricula
n9
No 331 - Anular a Portaria núcontar de 21-9-64 - 25%; Maxirni- de Administração, nível 16-C, IkoXiano Carpes dos Santos, no 4.637 - berto DEscrangnollo, matrícula nú- O Presidente da Junta Intervento- mero 1.172 de 16 cie outubro de 1962,
15%; Alcyone Moraes Fagundes, nil- mero 13 e a Servidora, Agregada, ra do Conselho Administrativo, no publicada no Diário Oficio/ de 6 de
,ero 4.649 - 15% e, a contar de Maria Thereza Rodrigues Bhirle, uso de suas atribuições e, conside- novembro de 1982 - (Seção I - Par-10-64 - 20%; Rosiul Miranda mirando o que consta dos processos nú- te II), que promoveu por antigüidade à primeira Categoria, o Procoo 7.538 - a contar de 4-6-83 -- matricula n9 510, para sob a presi- meros 789-64 e 49.763-83, resolve:
dência
do
primeiro,
constituirem
a
curador de segunda Categoria, EdRemigio José Boff, n o 8.322 - comissão incumbida de apurar as ir326
Designar
o
Procurador
de
Teimo Vieira Ribeiro, n o 142 regularidades constantes do proces- 2/NOCategoria, Mário Cataluna Ne- gard Abreu de Oliveira, na vaga criada pelo Decreto n9 51.502, de 8 de
a,... 25%; José Murilo de Sena Costa,
119 1.730 - 20%; Nilson ;Vieira Bor- so acima • citado e a conseqüente **ft- ves, matrícula n9 130 e os servido- junho de 1962;
ponsabilidade
dos
servidores
envolvires
Agregados
Arthur
Leite
Sobriar, n9 2 .214-- 20% • Raul França,
no 273 - 25%; Péricles Sampaio, dos nas respectivas ocorrências, es- nho, matricula n o 244 e Lycurgo • Determinar a repost;lo na forma
Estatuto dos Ftmcionárius públino 314 - 25%; Lucidio Enel, no 352 tendendo-se o processo de Inquérito, da Silva - Braga, matricula núme- do
necessário, a quaisquer outros fa- ro 179, para, sob a presidência do cos Civis da União, dos pagamentos
..- 20%; Luiz M. Rocha, 219 353, 25%; se
efetuados com base no ato anulao D. Vecchia, n9 354 - 25%; Ro- tos que surjam no decorrer doe tra- primeiro constituirem a comissão in- do.
to Leite e Silva, n o 389 - 25%; balhos e que constituam irregulari- étunbida de apurar as irregularidades
N.9 332 - Anular a portaria númeconstantes do processo acima citado
tvid Caroni, n o 458 - 25%; Nilo dades.
ro 1.173 de 16 de outubro de 1962,
conseqüente
responsabilidade
dos
e
a
trOrto, n o 465 - 25%; Nibe Perobelli,
O Presidente da Junta Interventono Diário Oficial de 6 do
iN9 647 - 25%; João da Rocha Li- ra do Conselho Administrativo dg Servidores envolvidos nas respectivas publicada
novembro de 1962 (Seção I - Parte
000rrênclas,
estendendo-se
o
processo
n° 865 - 25%; Theodoro Castro Instituto de Aposentadoria e Pensões
que proniond por merecimento
filmarães, n o 827 - 25%; Ada Al- dos Marítimos, no uso de suas atri- de Inqttérito, se neceasfulo, a quais- II),
quer ou tros fatos que surjam no de- à primeira Categoria, o Procurador de
da Loukides, nO 905 - 20%; Moe- buições,
correr doe trabalhos e que consti- segunda Categoria, Jefeth da Costa
i!' de Moraes Terra, rio 1.117 •Araujo, na vaga criada pelo Decretuam irregularidades.
%; Saverio Leotti, 19 1.881 - 20%;
to n.9 51.502, de 8 de junho de 1962;
(*) Republicado por ler saído em
avio R. Campos, n 9 1.897 - 20%;
Determinar a reposição na formei
do Russo, no 1.882 - 15%.• (M- local indevido no Diário Oficial - de O Presidente da Junta Intervendo Conselho Administrativo, rio do Estatuto dos Funcionários Públl-a-et1 (Seção I - parte II). Déginii
enne Camnas calimaraee, il. 1., Na
•
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aos Civis da União, dos pagamentos
efetuados com base no ato anulado.
N.9 333 — Anular a portaria namero 1.174 de 16 de outubro de 1932,
publicada no Diário Oficial de 6 de
novembro de 1962 (Seçao- — Parto
II), que promoveu por antiguidade
primeira Categoria, o Proe,urraloi de
segunda Categoria, Nesi Filgueiras
Gouvêa, na vaga criada pelo Decreto n.9 51.502, de 8 de junho de 1962:
Determinar a reposição na forma
do Estatuto dos Funcionários Pin)licos Civis da União, dos pagamento
efetuados com base no ato to ataca,
N.Y 334 — Anular a portaria numero 1.173 de 16 de outubro de 1962,
publicada no Diário Oficial de 6 de
novembro de 1962 (Seção 1 — Parte
ri), que promoveu por merecimento
à primeira Categoria, o Procurador de
segunda Categoria, Paulo Vieira de
Vasconcelos, na vaga criada pelo Decreto n.9 ' 51.502, de 8 de junho de
1952:
Determinar a reposição na • forma
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, dos pagamentos
efetuados com base no ato anula.
N.9 335 — Anular a portaria número 1.176, de 16 de outubro de 1962,
publicada no Diário Oficial de 6 as
novembro de 1962 (Seção I — Parte
II), que promoveu "por antiguida4e
9. segunda Categoria, c Procurador de
terceira Categoria, Octávio Borgeth
Teixeira Júnior, na vaga criada pelo
Decreto n.9 51.502, de 8.de junho de
1962;
Determinar a reposiçãO na forma
do Estatuto dos Funcionários Públ1"cos Civis da União, dos pagamentos
efetuados com base no ato anulado.
N.9 336 — Anular a portaria número 1.177 de 16 de outubro de 1962,
publicada no Diário Oficial de 6 lie
novembro de 1962 (Seção I -- Parte
II), que prorraoveu por merecimento à
segunda Categoria, o Procurador de
terceira Categoria, José Bonifácio da
Silva Câmara, na vaga aberta cotn

a promoção à primeira Categoria, do

Procurador Jefeth da Costa Araujo;
Determinar a reposição na foral":
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, dos pagamentos
efetuados cora base no ato anulada,.

Malci 4é 1965

N9 337 — Anular a t' onaria nú- segunda Categoria, o Procurador de
mero 1.178 de 16 de outubro de 1962, terceira Categoria, Roberto Tuffi
publicada no Diário Oficial de 6 de Mattar, na vaga criada pelo Decreto
novembro de 1962 ,Seção I — Parta n.9 51.552, de 8 de junho de 1962;

II), que promoveu por merecimento
à segunda Categoria, o Procurador de
terceira Categoria. Humberto Andrade Amado, na vaga aberta com a
promoção à primeira Categoria, do
Procurador Paulo Vieira de Varconcelas;
.
• Determinar, a reposição na forma
da L'statutos dos Funcionários Públicos da União, dos pagamentos efetuados com base -no ato anulado.
N 9 338 — Anular a portaria número 1.179 de 16 de outubro de 1962,
publicada no Diário Oficial de 6 de
novembro de 1962 (Seção 1— Parte
II), que promoveu por antiguidade a
segunda Categoria, o Procurador de
terceira Categqria, Geraldo Lins e
Silva, na vaga criada pelo Decreto
número 51.502, de 8 de junho de
1962;

Determinar a reposição na forma
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, dos pagamentos
efetuado:: com base no ato anulado.
— Anísio de Castro Rangel.. Presidente da Junta Interventora do C.A.
Substituto.

SERVIÇO DE ALIMENTACAO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
PORTARIA DE 31 DE mAnço
DE 1965
O Presidente da -Junta Interventora no .a.5 .3rviço de Alimentação da
Previdência Social, no uso dos poderes que lhe são conferidos através da
Portaria MTPS. 783. de 4 de setembro de 1954, combinado com a alínea
f, do artigo 29 da Portara MTPS.
805 de 9 de setembro de 1964, resolve,
Nç 722 — Conside.ando o que consta do Processo n9 19 875 de 1964, de
aabrelo com o dispos to no artigo 75,
da Lei n 9 1.711, .le 28 de outubro de
1952, exonerar a pedido — Alvaro

28 de outubro do 1852, aposentar a
pedido, Newton Burlainaqui Benchirnol — Médico, nível 22.0 contratado através da Portaria a9 87-43,
com exercício a partir, de 14 de novembro de 1943, assegurando-lhe a
percepção dos vencimentos do Nimbolo 6-0, acrescido de 20% (vinte por
cento) na forma do dispos to ,no artigo 184, item II, da citada Lei-, declarando voa () um cargo da Série de
Classes de Médico. nível 2 2 .C. dc

Quadro do Pessoal — Parte Perni.nente. — René Amiel.
CONSELHO FEDERAL
DE FARMÁCIA

TtRIVIO DE JULGAMENTO

N.921
O Conselho Federal de Farmácia,
cai sua reunião plenária de 19 de
janeiro de 1965, por maioria de votos,
deliberou tomar conhecimento do reDeterminar ,a reposição na fornm
curso de Luiz Emiliani, referente ao
do Estatuto dos Funcionários Públiseu pedido de inscrição no Quadro
cos Civis da União, dos pagamentos
IV do artigo 33 da Lei 3.820, de 11
efetuados com base - no ato anulado.
de novembro de 1960, no Conselho
N.9 339 — Anular a portaria núRegional de Farmácia do Estado de mero n.9 1.180 de 16 de outubro de
São Paulo CRE-8, e converter o
1962, publicada no Diário Oficial de
julgamento em diligência para cume de novembro de 1962 (Seção I — Francisco Barbosa -- Mecãnico de primento da decisão do Plenário.
Parte II), que promoveu por rintigul- Máquinas, nível. 9.3, enquadrado
Sala das Sessões, em 19 de janeiro
dade à segunda Categoria, o Procura- provisbriamente 1.32,1a Resolução Es- de 1965. — Manuel de Souza Gomes
dor de terceira Categoria, Pedro pecial n 9 72, de 6 de dezembro de' Júnior, Relator. — Eduardo Valente •
Araujo Baptista da Silva, na vaga 1961.
Simões, Presidente.
aberta com a promoção à primeira
Os efeitos do presente ato vigoram
TERMO DE JULGAMENTO
Categoria, do Procurador. • Nesi Fil- a partir de 15 de julho de 1964. — •
N.9 24
guelras Gouvêa;
René' Amiel.
.Determinar a reposição na forma
"
O
Conselho
Federal
Farmácia,
do Estatuto dos •Funcionários Públi- PORTARIA DE 12 DE FEVEREIRO em sua reunião plenáriade
de 19 çle jaDE 1965
cos Civis da União, dos pagamentos
neiro de 1965, 'por maioria de votos,
efetuados com base no ato anulado.
Presidente da Junta Intervento- deliberou "tomar conhecimento do -reN9 340 — Anular a portaria nú- raOno
Serviço
de
Alimentação
da
de Ayres Chaves Costa,. refemero 1.181 de 16 de outubro de 1962, Previdência Social, no uso dos pode- curso
rente ao seu pedido de Inscrição no publicoda no Diário Oficial de 6 de res que lhe são -conferidos através da Quadro
do artigo 33 da Lei 3.820,
novembro de 1962 (Seção I — Parte Portaria MTPS. 783, de 4 de setem- de 11 deIV
novembro de 1960, no ConII), que promoveu por merecimento à bro de 1964, combinado :min a alínea selho Regional de Farmácia do Estasegunda Categoria, o Procurador de f, do artigo, 29 'da Portaria MTPS. do de São Paulo — CRP-8, e conterceira Categoria, Walter Francisco n9 805, de 9 de setembro de 1964, re- verter o julgamento em diligêficia
da Silva, na vaga criada pelo Decreto solve: _
.
para cumprimento da decisão do pien9 51.502, de 8 de junho de 1962;
N9 353 — Considerando o que cons- nário.
N.9 311 — Anular a portaria núSala das Sessões, rui 19 de janeiro
mero 1.182 de 16 de outubro de 1962, ta do Processo n9 29.757-64 de e:Arde 1965. -- Manuel de Souza Gomes
publicada no Diário Oficial de Is de do com o disposto no artigo 176
novembro de 1962 (Seção I — Parte item II, combinado com o artigo 10 Júnior, Relator, — Eduardo Valente:
II), que promoveu por antiguidade à alínea a, ambos da Lei n9 1.711, de Simões, Presidente.
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INSTITUTO DO AÇÚCAR
E DO ÁLCOOL
Primeira Turma de Julgamento

DIÁRIO OFICIAL (Se49 1 —

Reclamante: Associação Regional
dos Fornecedores e Lavradores de
Cana de Sertãozinho.
Reclamada: Usina Santa Lldia S. A.
Processo: 1'. C. 49-58 — Estado de
Desinteressanda-se os tecia- São Paulo.
mantes pelo andamento do proPerdendo a reclamação o MU
cesso, determina-se o seu arquiobjeto, homologa-es c desistência
vamento.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA
E DO COMÉRCIO

to da taxa na importância de ....
Cr$Cr$ 73.326,00 (setenta e oito mil
trezentos e vinte e seis cruzeiros), nos
termas dos artigos 145 e 146, do Deereto-lei n9 3.855, de 21 de novembro de 1941. — Intime-se, registrese e cumpra-se.
•
Sala das Sesaões das Turmas de
Julgamento da Comissão Executiva
do Instituto do Açúcar e do Álcool,
te pelo prosseguimento da recla- aos dez dias do mês de março do
mação, arquiva-se o processo.
ano de mil novecentos e sessenca e
cinco. José Maria Nogueira, .PreACÓRDÃO N.9 7.620
sidente substituto. — João Agripino
Maia Sobrinho, Relator. — Arrigo
Vistos, relatados e discutidos estes Domingos Falcone.
autos em que é reclamante Antônio Fui presente: Rodrigo de Queiroz
Henrique de Souza e reclamada a Em•
presa Agrícola e Industrial Flumi- Lima — Procurador.
nense (Usina Tatiguá), ambos de ItaParecer do Dr. Procurador: "Pela
borai, Estado do Rio de Janeiro; a procedência". — Em 11 de setembro
Primeira Turma de Julgamento da de 1963. — Leal Guimarães.
Comissão Executiva do Instituto do
Açúcar e do Álcool,
Autuado: António Anisio de FreiConsiderando que a reclamada con- tas.
testou a reclamação, sustentando sua Autuantes: Rubens Cezar de. Moura
improcedência;
Lima e outro.
•
Considerando que o reclamante, re- *Processo: À. I. 75-59 — Estado cie
gularmente. notificado a se pronun- Pernambuco.
ciar sôbro a contestação, não o fez,
Comprovadas as infraçaas aos
•demonstrando. assim o seu desinteartigos 60 letra b e 41, antbos do
resse pelo prosseguimento do /eito,
Decreto-lei .1.831, de 4 de de2emAcorda, por unanimidade, de adirbro de 1939, é de ser o auto juldo com o voto do Sr. Relator, no
gado procedente.
'.
aenticla de ser arquivado o processo.
ACÓRDÃO N•9 7:622
Sala das Sesaões das ,Turneu de
' Julgamento da Comissão ExectitiVa
do Instituto do Açúcar e do Alcool, Vistos, relatadas e discutidos. estai,
aoa daz cilas do mês de março do autos em que é autuado Antanio Ania
ano de mil novecenfos é sessenta. e sio de Freitas, de Garaniuma, Estado
•
— José Maria Nogueira, Pra- de Pernambuco, por infração aos ar&dente substituto. — Amigo Domin- tigos 40 e 41, c/e o 60 letra b, todoa
gos Palcone, Relator. — João Aripi- do Decreto-lei 1.831, de 4 de dezeMno Mala Sobrinho.
bro do 1939, autuantes os fiscais ciaste Instituto Rubens Cezar de Moura
Fui presente: Rodrigo de Queiroz Lima
.e outro, a Primeira Turma de
Lima — Procurador.
do Instituto cio Açúcar e do Álcool,Autuada: Usina B411t0 di Suaasuna Considerando que o adcar apreendido estava desacompanhado de (malaquer documentos fiscais:
Autuante: Geraldo Retro de MiConsiderando que o autuado latem
randm.
de inutilizar a nota de remesaa a q'ua
PC04:503120: A.I. 81 - 63 — zstado de se refere o auto; •
.
Pernambuco. Considerando que o autuado dolO não recolhimento aos taxas XOU o proCesao correr 9 revelia;
lapidas, constitui inaraçdo 4 taConsiderando as infraçóes matefisitaido açucareira ens vigor
rialmente provadas, Acorda, por unanim idade; em lulACC,RDA0 Nd '1.621
.
qar procedente o auto de infração,
para condenar António Anisio de
Vadias, relatados e discutidos ema
perda do açúcar apreendido,
autos em que 6 autuada a Usina Ra- Freitas.à
nos têrmos do art. 60 letra 14 do De. 1'43 de Suassuna S. A. de Escana, creto-lei
1.831, de 4 deo
de
Perntur.buco, por infração aos arti- 1939, mais a muita de Cr$dezembro
500,00 (adgo* 145 e 140, do Decreto-lei 3.855, nhentos cruzeiros), grau mínimo do
de 21 de. novembro de 1941, autuante artigo 41, do referido diploma legako
o fiscal deste Institutó Geraldo Bei- pela
falta de inutilização de uma norei de Miranda, a Primeira Turma de ta de remessa. Intime-se, registre-se
Julgamento da Comissão Exacutiva e cumpra-se.
•
do Instituto do Açúcar - e do Alcool,
Sala das Sessões das Turmas de
Considerando que a usina autuada Julgamento da Comissão Executiva
deixou de recolkser aos caras do 1.A. do Instituto do Açúcar e do Álcool,
A. a taxa de Cri 1,00 (uni cruzei- aos dez dias do mês de março do
'rol por tonelada de cana sóbre
ano de mil novecentos e- sessenta e
78.326.090 quilos de canas recebidas Cinco. — José Maria Nogueira,. Pre.
na safra 62-63;
sidente substituto. — João Agripino
Considerando que, embora Intima- Mata Sobrinho, Relator. —
da,. a autuada não apta-sentou deles Domingos Falcone.
sa, deixando o Processo correr à re- Fui presente: Rodrigo de Queiraz
velia;
Lima — Procurador.
Considerando a infração material- Parecer do Dr. Procurador: "Pela
mente provada,
procedência". — Em 29-5-61. — Ler'.!
Acorda, por unanimidade, em jul- Guinardes.
gar porcedente o auto de irifração,
Reclamante: António 0014138 Viapara condenar a Usina Barão de
Suassuna ao pagamer.to da multa da na e outros. Cr$ 130.052,00 (acato e cinquenta e Reclamada: T-'
S.A.
•
bíamii smaiaeatos • cinqUenta e dojs
artazoiros), abro de aliai:30a isigán° P~sso: P. te.
•baus~
.c1~ 7n.~,ftlitta
Roclamante: Antônio Henrique do
Souza.
Reclamada: Empresa Ap;rioola e
Industrial Flurninense (Us.na Tanguil).
Processo: P. C. 17-G2 — Estada do
Rio de Janeiro.
Desinteressando-se o reclaman-
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do reclamante e arquiva-se o processo.
Acórdão riP 7.635

ACÓRDÃO N.9 7.623
Vistos, relatados e discutidos &tas
autos em que são reclamantes Antônio Gomes Viana e outros e mela
macia a Usina Carapebus S.A., todos de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, a Primeira Turma de Julgamento da Comissão Executiva ao Instituto do Açúcar e do Álcool, • Considerando que a reclamada contestou a reclamação, afirmando nada dever aos seus foruecedores;
Considerando que êstes, nctificadou
a se pronunciarem a respeito, nada
disseram;
Considerando, finalmente,- que con.
meadas as partes para a audiência
de instrução e julgamento, não compareceram (reclamantes e reclamada),
Acorda, por unanimidade, pelo arquivamento do processo, na conformidade do disposto no artigo 844, da
Consolidação das Leis do Trabalho,
combinado com o artigo 112, do Estatuto da Lavoura Canavieira.
Sala das Sessões das Turmas de
Julgamento da Comissão Executiva
do Irrstituto do- Açúcar e ' do Álcool,
aos dez dias do mês de março do
ano de mil novecentas e sessenta e
cinco. — José Maria Nogueira, Presidente substituto. — Arrigo Domingos Fa`hone. Relator. João Agripino Maia Sobinho.
Fui presente:. Rodrigo de Qtadroz
Lima — Procurador.
Reclamante: Companhia Industrial:
e Agrícola de Santa Bárbara 8. A.
(Usina de Santa Bárbara).
Reclamado: Luiz Pyies.
•
Processo: P. C. 19-62 — Fa lsado da

Vistos, relatados e discutidos estes
autos em que é reclamante a Associação :Regional dos Fornecedores e
Lavradores de Cana de Sertãozinho,
de Sertãozinho, e reclamada a Usina
Santa Lidia S. A., de Ribeirão Preto,
ambos municípios do Estado ae São
Paulo a Primeira Turma de _Julgamento" da Comissão Executiva do Instituto do Açúcar e do Álcool;
Considerando que a reclamada pagou a quantia objeto da reclamação,
que assim ficou prejudicada;
Considerando que a isasociação reclamante, por esse motivo, desistiu da
reclamação:
Considerando que/ 03 pareceres da
Procuradoria Regional e da Divisam
Jurídica são pela homo:ogaçAo da desistencia e arquivamento do processo.
Acorda, por unanimidade, em
julgar pela homologação da desistência e conseqüente arquivamento do processo
Sala das aessões das Turram de .
Julgamento 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. — Artigo Vominaos Felcone, Relator. — João A oripino (*faia
Sobrinho.
Fui 'mamute. — Rodrigo de Queiroz Lima, Procurador.

Vistos, relatados e discutidos tatu
autos em que é reclaatante a Companhia Industrial e Agricola de Santa
Bárbara S. A. reclamado Luiz Parles,
ambos de Santa Bárbara d'Oeate, São
Paulo, na Ptimeira Turma de Julgamento da Comissão Exeeativa do
Instituto do Açúcar e do Álcool,
Considerando que a reclamante,
em virtude de composição amigável
com a reclamado, desistiu da reclamação;
•
Considerando que foram observadas
Malas as formalidades proceseuals; e
Considerando que os órgãos jurídicos do I. A. A. opinaram pela homologação da desistência,
Acorda, por unanimidade, de
acôrdo com o voto do Sr. Relator, no sentido de ser homologado a desistência.
Sala das sessões das Turmas de
Julgamento da Comissão Executiva
do Instituto do Açúcar e do Alcool,
aos dez dias do mês de marco cie ano
de Mil novecentas e sessenta e cinco
— dose Marta Nogwire, Prasidente
subetituto. Arrtgo Domingo!. Falcone, Re/ator. —.Jodo Agrizrino Mata

Acerclao no 7.626

Autuado: Sevaria° Alexandrino de
Medeiros (Fazenda Tejiptó),
Autuantes: António A. C. Lim.4 e
outros.
- Processo: A. I. 621-583 — Estado da

Sito Paulo.
Pernambtico. •
A desistèneia da reclaMação
• /dica no argoivarnento do proAçúcar apreendido sem os docesso.
cimentos fiscais, constitui nt!racão ao Decreto-lei TI P 1,831, de
de dezembro de 1939.
"Acórdão no 7.624

Sgl,rinho. •
Fui presente. -e Dor:

Rí;",,Ite.

Vistos, relatados e discutidos &sies

autos em que é autuado Severino alexandrino de Medeiros trazendo Te-

Poio), de Gravata, Pernambuco, PorInfração aos arts. 40 e GO letra b•
ambos cio Decreto-lei n 9 1,631. de 4
de dezembro de 1939, autuantes -os
fiscais dêste Instituto Antônio A. C.
Lima e outros a Primeira nana de
Julgamento da Comissão Exe autiva do
Instituto do' Açúcar e ao alceai,
• Considerando que o u;n1car apreendido estava desacompanhado de
quaisquer documentos fiscais;
Considerando que o autuado deixou
o processo correr à revelia;
Considerando a infração materialmente: provada,
Acorda, por unanimidade, em
julgar procedente o auto de Infração, para condenar o autuado
à perda do açúcar apreendido,
nos !ermos do art. CO letra b,
Deersto-lei no 1.831. de 4.12.39.
dando como absorvi da por esta a
renallelad a cia o ri 40 do incido
Decreto-i-1 Intime-se, rraistre•
e cumpa s - sa.
.das Tiranas da
das.
T oiaasiaantSs 1.i43 C004$340 IgXe4;=.1.N,

L

SeJa

do Instituto do Açúcar e do Álcool • Queiras de Oliveira (Usina Mineiras),
aos dez dias rj0 mês de maiçe do an ambas de Campos, Estado do Rio de
de mil novecentos e sessenta e cinco. Janeiro, a Primeira Turma de Julga-

mento da Comissão Executiva do Instituto do Açúcar e do A'cool,
Considerando que a reclamada firmou 'acCticlo com a reclamante, conforits declaração de fls. 8;
considerando que a reclamação perdeu o seu objetivo, face a desistência
da reclamante,
Acorda, por unaninlidade, no
amtido de ser homologada a dettstência de fls. 8, arquivando-se,
Autuados: Elizeu Andreoli e Usina
em conseqüência, o processo.
Açucareira Santa Cruz S. A.
Sala das sessões das Turmas de
Autuantes: Alencar de Carvalho e Julgamento da Comissão Executiva do
outras.
Instituto do Açúcar e do Álcool, aos
Processo: A I. 391-61 — Estado dez dias do mês de março do ano de
mil novecentos e sessenta e cinco. —
de São Paulo.
José Maria Nogueira, Presidente subsComprovadas as in frações jul- tituto — João Agripino Maia Sobriga-se procedente o auto para nha, Relator — Arrigo Domingos
condenar os autuados, nos têrmos Falcone.
da legislação em vigor.
Fui presente: Rodrigo -de Queiroz
Acórdão n9 7.627
Lima, Procurador,
•
Vistos, relatados e discutidos êstes
Autuados: Manoel Cardoso Pereira,
autos em que são autuados* rlizeu Alcides
Peres
e
Cia.
Açucareira de
Andreoll, de Sorocaba, e a Usina Açu- Penápolis (Usina Campestre).
careira Santa Cruz S. A., de Capivari,
Autuantes: Ruy de Bittencourt e
ambos em São Pau"o, por Infração o
primeiro, cos arts. 41 combinale coto outros.
O art. 60 letra b e, s Usina. aos arProcesso: A.I. 45-61 — Estado de
tigos 31 § 29. 36, 64 65 e 69, todos São Paulo.
1.831,
de
4.12.39
do Decreto - lei n9
Estando comprovadas as infraautuantes os fiscais- dêste Instituto
ções, julga-se procedente o auto
Alencar de Carvalho e outras, da
de infração, para o efeito de sePrimeira Turma de Julgamento da
rem os infratores condenados às
Comissão Executiva do Instituto do
penalidades legais.
Açúcai e do Álcool.
ACÓRDÃO N 9 7.629
Considerando que o açúcar apreendido estava desacompanhads de quaisVistos, relatados e discutidos éstes
quer documentos fiseais;
autos em que são autuados Manoel
Considerando que a sacaria do açú- Cardoso Pereira, de Bilac, Alcides Pecar apreendido tinha nancração co- res, de Birigui, e a Cia. Açucareira
incidente com a salda de outras par- de Penápolis (Usina Campestre), de
Estado
tidas de Ralear paar São Paulo e Ca. Penápolis, todos ,nunicipios do
de São Paulo, por infração, o primeipivari;
ro, aos artigos 41, 40, 42 cic e 60 leConsiderando o mais que consta do tra b e segundo, aos. artigos 41 63,
40 e, o último, aos artigos 19 §, 29,
processo,
Acorda, por unaniminade, em 388 §, 38, 31 § 2 9, 65 parágrafo
Julgar precedente o auto, para único, 69 parágrafo único, todos do
condenar o autuado trizeu An- Decreto - lei n 9 1.831, de 4 de dezemdreoli a perda do açúcar apreen- bro de 1939, autuantes os fiscais dêsd• c:c nos têrmos do . ali'. 60 letra te Instituto Ruy de Bittencourt e oub, de Decreto - lei n9 1.831 de 4 tros, a Primeira Turma de Julgamende dezembret de la39, conuenando- to da Comissão Executiva do .Instituse, ainda , a Usina Açucareiro to do Açúcar e do Álcool,
Santa Cruz S. A à multa de
Considerando que as infrações desCr$ 1.900,00 (hum mil cruzeiros), criSas no auto de infração estão pernos tétanos do arr. 31, do citado feitamente comprovadas;
Deereto-lei. Intime-se, registreconsiderando que os autuados Ma.:
se e Cumpra-se.
noel Cardoso Pereira e Alcides Peres
Sala das sessões das Turmas de não contestam, em suas defesas, as
Julgamento da Comissão Executiva infrações que lhes são atribuídas, lido Instituto do Açúcar e do Álcool mitando-se a apresentar justificativas
aos dez dias do mês de marco do ano Irrelevantes;
de mil novecentos e sessenta e cinco.
considerando que a autuada, Cia.
— José Maria Nogueira Presidente Açucareira de Penápolis (Usina Camsubstituto. — João Agrlpfno Mata pestre), não se deNndeu, deixando o
Sobrinho, Relator. — Arrigo Domin- processo correr à revelia;
gos Falcone.
considerando que a mesma é reinFui presente. — Rodrigg de Quei- cidente quanto ao artigo 31, do Deroz Lima, Procurador.
creta - lei n 9 1.831, de 4 de dezembro

— José Maria Nogueira, Presidente
substituto. — João Agripino Maia
Sobrinho, Relator. — Arrigo Domingos Falcone.
Fui presente. — Rodrigo de Queiroz Lima, Procurador.
Parecer do Dr. Procurador
"Pela procedência. — Em 30.5.61
— Leal Guimarães."

.
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de 1939;

mesmo decreto-lei, e a Usina
Campestre, de propriedade da Cia.
Açucareira de Penápolis, às multas de Cr$ 5.000,00 (cinco mil
cruzeiros), grau máximo do artigo 31, do Decreto-lei n9 1.831, citado, Cr$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros) "ex vi" do artigo 65, do
mesmo Decreto-lei, além do recolhimento da taxa de defesa Ware
os cinco sacos de açúcar irregularmente numerados e, ainda, à multa de Cr$ 2.000,00 (dois mil
cruzeiros), nos têrmos do artigo
38, combinado com o artigo 36, do
referido .Decreto-lei. Intime-se,
registre-se e cumpra-se.
Sala das sessões das Turmas de
Julgamento * da Comissão Executiva do
Instituto do Açúcar e do Alcool, aos
dez dias 'do mês de março do ano de
mil novecentos e sessenta e cinco. -José Maria Nogueira. Presidente substituto — ArrigQ Domingos Falcone.
Relator — João Agri pino Maia Sobrinho.
Fui presente: Rodrigo de Queiroz
Lima, Proeurador.
Parecer do Dr. Procurador
"Pela procedência. Em 29 de março de 1962. — Leal Guimarães".

INSTITUTO NACIONAL
DO PINHO
RESOLUÇÃO N 9 497

consignados nos mapas do IN,P relati,
vos ao mês de fevereiro último.
§ r O rateio das quotas correspon.
dentes ao contingente previsto neste artigo será realizado proporcionalmente
aos estoques das firmas exportadoras
registrados naqueles mapas.
39 Fixar, para Barra do Qaarai, em
100.000 a (cem mil pés quadrados) o
volume exportável mensalmente, para o
mercado uruguaio, de madeira de pinho

tipo Balsa, embalsado.
4 9 Esta Resolução entrará cm vigor

a partir desta data, revogadas as dispo..
sições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1965.,
— Sylvio Pinta da Luz, Presidente
RESOLUÇÃO N9 498
O Presidente do Instituto Nacional do
Pinho, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 13, letra ae», do Decreto-lei n 9 4.813, de 8 de outubro de

1942, 'e tendo em vista os poderes conferidas ao 1NP pelo artigo 39 daquele • .
Decreto-lei,
Considerando a necessidade da ado...
• .ção de medidas de amparo aos exportadores de pinho, serrado por Sant'Ana
do Livramento e Uruguaiana, êste compreendendo também a localidade de Bar- •
ra do Quarai, em face da suspensão dos
créditos para cobertura das vendas reado lizadas ao Uruguai,

u Presidente do Instituto Nacional
Pinho, no uso das atribuições que ihe

Considerando que os estoques naquele
Setor .de exportação .vêm-se avolumando, aumentando os investimentos, pra.
bleme que se agrava com a seleção de
bitolas é qualidades -que o mercado esto
9e.
Considerando mais o que a Associação
Profissional do Comércio Exportador
1 9 — Reajustar para 1.200.000
de Madeiras da l'ronteira do Rio Grau..
(um milhão e duzentos mil pés quadra- do do Sul expõe em seus memoriais, aldos), o contingente mensal a que aludem vitrando a possibilidade de exportação
os artigos r e 39 da Resolução n 9 396, para a Argentina, via terrestre, ad
de 4.12-61, para a exportação de madei- reférendung da Junta Deliberativa,
ra de pinho serrado destinado ao mercado uruguaio.
A:,:cuir, até que seja restbele•
I.J.maitrado o fluxo do comerei
§ 1 9 Determinar que a distribui;r.„
do contingente previsto neste artigo ue exportação de madeira de pinho pa12:
passe a ser feita exclusivamente entre ra o mercado uruguaio, o contingente
os exportadores estabelecidos nos pontos especial e mensal de 600.000 p2 (seisde exportação de Barra do Quarai e centos mil pés quadrados) para a exSant'Ana do Livramento, ficando revo- portação de pinho serrado destinada a
gadas as percentagens de participação República Argentina.
atribuídas aos . portos dc Aceguá, )agua§ 1 9 A distribuiçãO das quota.; corrão e Pôrto .Alegre, RS, e Itajai, SC.
respondentes ao contingente mensal pre.
período
§ 2 9 Congelar, durante o
visto neste artigo será feita exclusivade 6 (seis) meses, contado da data da mente entre os exportadores, estabeleci- .
vigência desta Resolução, os estoques dos nos pontos de escoamento de Sant'
de pinho serrado existentes naqueles Ana do Livramento e Uruguaiana, este
pontos de escoamento e registrados nos compreendendo também. a .localidade de
mapas de levantamento 'organizado pela Barra do Quarai, proporcionalmente aos
Delegacia Regional do 'Rio. Grande do seus estoques existentes .e registradot
Sul, relativos ao mês de fevereiro ul- nos mapas de levantamento feitos pela
Delegacia Regional do Rio . Grande do
time).
§ 39 Estabelecer, que o rateio CL s Sul, relativos ao mês de fevereiro
congelados na forma dcn disposto na
quotas correspondentes aos contingentes tno,
29 do artigo 1 9 da Resoltz.
mensais previstos neste artigo, até o ter- parágrafo
ção
n9
497,
desta d'ata.
mino do período a que' se refere o parágrafo anterior seja realizado propor§ 29 O rateio, das quotas acra procialmente aos estoques das firmas expor.
cessado simultâneamente com a dist!.
tadoras consignados naqueles mapas.
buição de quotas para o mercado uru.,
2 9 Atribuir aos pontos de escoamen- guaio, estabelecida na Resolução nume
to . de Aceguá e jaguarão RS, os coa- ro 497, desta data, devendo a Delegacti
tingentes mensais de 20.(500 p2 (Vinte Regional do INP, eta Pôrto Alegre,
mil pés quadrados) e 40.000 p2 (qua- tir eAutorizações de Exportação», gni
renta mil pés quadrados), respectiva- separado para cada mercado.
.
ti
mente, para a exportação de pinho des§ 39 Na emissão das eAuto:izaçõeS
tinada à República Oriental do Urude Exportação» relativas às quotas paguai.
confere o artigo 13, letra ee», do Decreto-lei n9 4.813, de 8 de outubro de
1942, e endo em vista os poderes conferidos ao' INP pelo artigo 39 daquele
Decreto - lei, ad relerendam da Junta
Deliberativa, resolve:

a

considerando tudo o mais que cons°Pela procedência. — Em 29.8.62.
ta do processo,
— Leal Guimarães."
Acorda, por unanimidade, em
Reclamante: Nerita Manhães da
jidgar procedente o auto de infraSilva.
ção, para condenar - se a firma
Manoel Cardoso Pereira à perda
Reclamada: Maria Queiroz de Oliveira (Usina Mineiras).
da mercadoria apreendida, nos
têrmos do artigo 60 letra b, do
' Processo: P.C. 75-63 — Estado do
Decreto-lei n9 1.831, de 4 de deRio de Janeiro.
zembro de . 1939, além do paganeanto de Cr$ 5.000,00 (cinco mil
Provada a desistência do reclacruzeiros), cqrrespondente a Cr$
mante é de ser homologado o tér500,00 (quinhentos cruzeiros) por
mo respectivo.
conta de remessa não inutilizada,
grau mínimo do artigo 41, do eis
ACÓRDÃO N 9 7.628
§ 1 9 Congelar, durante seis Meses, a
tado Decreto-lei, condenando-se a
' Vistes. relatados e discutidos êste
firma Alcides Peres à, multa de partir desta Resolução, os estoques, de
autos era que é reclamante Nerita
Cal 500,00 (quinhentos cruzeiros), pinho serrado existentes nos pontos de
alantifies da Silva, e reclamada Marits
gfau mininui do artigo 40, do eseportegao a que se refere Liste artigo,

ra o mercado argentino, no registro del
vendas, nas cessões ou transferencial
de quotas e no licenciamento da exportaça°, terão observadas, no que coube;:-.
rem, .aa normas e disposições ao:16U',
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nas Resoluções n9s 480 e 481, de 21 de
inalo de 1964.
29 A organização AOS lotes ou par.
tidos para o escoamento via terrestre,
com base nas quotas que Sarem outorgadas aos exportadores por fôrça desta
Resolução, e o seu respectivo licenciamento deverão obedecer as condições e
as normas vigentes para a exportação
de pinho destinada ao mercado argentino.
39 Fica expressamente vedada a utilização de cAutorizações de Exportação> adjudicadas aos exportadores do
Atlântico, nos tèrmos da Resolução n9
480, em operações de exportação com
acesso pelos pontos de escoamento da
fronteira, ainda que haja possibilidade
econômica de remoção dos estoques cot
respondentes.

4,9$ Permanecem em viger as condições de exportação previstas nos artigos
17 e 18, da Resolução II9 480 e 12, parágrafo 2 9 , da Resolução n° 481, exclu.
sivamtnte para a madeira de pinho,
tipo balsa, quando devidamente embalsado.
59 Para proporcionar condições aos
exportadores para os primeiros contratos de vendas para o mercado argentino,
poderá a Presidência conceder até duas
quotas, no primeiro més de vigência da
presente Resolução.
69 Esta Resolução entrará em vigor
a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1965.
Sylvio Pinto da Luz, Presidente.
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RESOLUÇÃO N 9 499
O Presidente do Instituto Nacional do
Pinho, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 13, letra 4e), do Decreto-lei n9 4.813, de 8 de outubro de
1942, e tendo em vista os poderes conferidos ao INP pelo artigo 3 9 daquele
Decreto-lei,
Considerando a necessidade de esta.
belecer níveis de preços por 1.000 p2

fob que acrescidos dos custos de trans- .
porte até o destino, resultem em preços
C Co F Idênticos para os importadores,
quaisquer que sejam os pôrtos de embarque ou pontos de escoamento, ad
ferendum da Junta Deliberativa, resolve:
1 9 Reajustar os preços estipulados
no item V, título Fronteira do Rio Grande do Sul (Argentina), da Resolução
n9 482, de 21-5-64, para os seguinte
niveis, por 1.000 p2, FOB,

P011n03 de

Escoamento
I e II
Sant'Ana do Livramento
US$ 130,00
Uruguaiana, compreendendo também
B. Quarai .
US$ 132,00

III
100,00

100,00 • 75,00

29 Esta Resolução entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 6 de abril de 1965. — Sylvio Pinto da Luz, Presidente.

IMPÔS -1'0 SÔBRE RENDAS
E PROVENTOS LEI N9 4.506, DE 3041-1961

IMPÔSTO DO SÊLO
DivutcAçXo N o 929
Decreto n' 55.852, de 22 de março de 1965
DIVULGAÇÃO N' 936

PREÇO . :- Cr$ 200

PREÇO: Cr$ 220
.A VENDA i
•

A VENDA:

Na Guanabara

Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, I
Agência I: Ministério da Fazenda Atende-se a p edidos - pelo Serviço de Reembólso Postal
Em Brasília
• Na Sede do D.I.N.

Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n. • 1
Agencia I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço A Nembõlso Postal

Em Bra.silia
Na Sede do D.

I. n.

nn••••=0

Verba -Bancária
•

••n

Quia. 'cle Recolhimento
Preço: Cr$ 2

A VENDA:"

'IV
75,00

Avenfda Rodigues i4!,Iveca, 1 Agêneet I - MinIstérto da Fazenda

ATENDE-SE A PEDIDOS PELO SERVIÇO DE REEMBOLSO POSTAL

1298 Quarta-fra

12

MINISTÉRIO
DA VIAÇÃO E ORRAS
PÚBLICAS
DEPARTAMENTO NAC;ONAL
DE ESTRADAS DE RODAGEM
EDITAL DE CONCORP.ENCIA
PÚBLICA N9 18-65
Rodovia: BR-116-CE (BP.-13) .
Trecho: Russas-Jaguaribe. •
Subtrecho: 0116-CE — 03 Do km.
163 ao . 208.
O Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem
neste Edital denominado D.N.E.R.
torna público para - conhecimento
dos interessados, que fará realizar às
14,30 horas do dia 31 (trinta e um),
do mês de maio de 1965, na sede do
D. N. E. R., na Avenida Presidente
Vaagas n9 522, .219 andar, no Estado
.Guanabara, sob a presidência do
- ama° Ealvan Borborerna da Silva, Concorrência pública para execução dos
trabalhos rodoviários adiante deseritos, mediante as condições seguintes:

•

CAPÍTULO I

Proposta. e Documentação
1. Poderá apresentar proposta fada e qualquer firma, individual nu
social, que satisfaça às condições estabelecidas neste Edital.•
Parágrafo único — Não serão tomadas em consideração propostas arresentadas por consórcios ou grupos de
f irreal; .
2. A proposta e a documentação
exigidas serão entregues ao Presidente da Concorrência • acima referido, no local fixado pára a coneoeaa.ncia é menvelopes separados, fechados e lacrados, contendo em sua parte
. externa e fronteira, além da razão siada:, os dizeres: "Departaniento Nacional de Estradas de Rodagem". —
Concorrência Pública — Edital 11 9 18,
de 1965 — o primeiro com o subtítulo
"Proposta", e o seguinte com o suba
tele "Documentação".
3. Contara a proposta:
a) nome da proponente, residencia da sede, suas características e
identificação (individual ou social, ;
b) dec/aração expressa de aeeitaçao das condições déete Edital;
e) Fator de concorrência •(Fe) Único sôbre os preços constantes da Tabela de Preços aprovada pelo Conselho Executivo em 18-06-1964, sob correção de um. inflator (I) igual a 2,222
(duas unidades e duzentos e vinte e
dois milésimos). Não será aceito fator de concorrência superior a 1,100 o
que corresponde a um limite de 10 %
(dez por . cento) para acréschno em
relação aos preços básicos (Tabela de
13-G0-64 sob inflator 2,222) .
d) ajuízo do presidente da .Concordeada, poderá aer exigido 'o tecenhecimentõ da firma do signatário ou
responsável pela proposta ror tabelião
do Estado da Guanabara...
4. A Proposta será apre.sentada em
papel tipo ofício ou carta, datilografada, em linguagem clara, sem emencaas, rasuras ou: entrelinhas'.
.,
5. Deverá ser apresentada a seguinte documentação:
a)' carteira de • identidade do responsável pela firma e signatário -da
proposta; .
• .
b) carteira profissional devidameate
registrada no CREA do engenheiro.
responsável pela firma na terecução da
Obra, bem como certidão de registro
da firma e prova de quitação de ambos com o CREA;
c) prevas de qattaçao coai as Faalaaiaese Pealeral, Bstadaal o mui:eivai

'eáreldese)e .

"

0AR0 ()FICAM_ (. 5.ção 1 — Parte II)

EDITAIS E AVISOS
dl provas de cumprimento das legislações civil comercial e ttabalhista,
vigentes (contrato social, lei dos dois
terços, certidões negativas de protestos, impôsto sindical relativamente aos empregadores, empregados e
responsáveis técnicos, atestado a que
se refere o Decreto ne 53.423, de 8 de
abril de 1961, etc.);
e) Certificado de capacidade téc-.
nica;
15 relação, em duas vias, do equipamento mecânico de propriedade da
proponente que será aplicado na execução dos serviços.
g) requerimento sclicitando autorização para depósito de: caução;.
a) programa de trabalho, discriminando a produção média mensal, contendo o cronograrna de aplicação no
canteiro de serviço, das diversas unidadee de equipamento, relacionadas
pelo corrente. Esses elementos deverão ser apresentados em três vias;
1) prova de que os responsáveis
(técnicos legais) pela firma votaree i nos últimas eleições (artigo 33,
parágrafo 19, alínea "ca da Lei número 2.550, de 25 :ia julho de 1955);
1 1.9 'A documentação poderá ser
apresentada era f otocópia 'devidamente autenticada.
1 2.9 Cada documento deverá estar
selado na . forma da Lei.
39 A juizo da Coniissão, Poderá ser
permitida a regularização de falhas
referentes à documentação até a hora
do inicio da abertura das propostas.
1 4.9 O requerimento de que trata
a 'alínea "f" deverá acampanbar
separado o envelope contendo a -documentaçao.
5.9 A prova de quitação com o
impôsto sindical dez empregadores
será a do Sindicato Nacional de Indústria da Construção de Estradas,
Pontes, Portos, Aeroportos, Barragens
e Pavimentação. Caso a firma /1}13 o
apresente deverá provar que a sua,
atividade 'preponderante é de outra
natureza, apresentando, portanto, o
documento de quitação do sindicato
respectivo.
CAPÍTULO TI

Prova de capacidade
A
participação
na Concorrência
6.
depende de provas de capacidade técnica.
7. Para prova de. capacidade técnica será exigido que a empresa atenda simultaneamente às condições referidas a seguir:4) tenha executado para órgãos-federais, estaduais, autárquicos, paraestatais e' companhias Mistas, serviços
de terrapienagem mecânica de obras
rodovtárias, ferroviárias ou aeroportuárias de volume igual ou superior a
400.0'0 (quatrocentos mil metros cúbicos) em prazo igual ou inferior a 360
(trezentos e sessenta)' dias consecutivos. •
b) tenha eiecutado serviços de pavimentação compreendendo tôda a estrutura do pavimento (sub-base, base
e revestimento) em área no mínimo
de 210.0110 zn2, medida na pista de
arrolamento em prazo igual ou inferior a 360 dias conseCutivos.
c) Que a firma possua equipamento mecânico disponível de sua propriedade, capaz de produzir o volume
de serviço no prazo estipulado.
§ 19 A prova a que se refere- a alínea "a", dèste artigo será feita mediante apresentação de certidão ou
de atestado de entidade ou órgáo do
serviço público federal, estadual, paraestatal ou ccimpanbata mista reluta,

(lamente a serviços direto e regularmente contratados com o órgão ou
entidade referida.
29 A prova de equipamento mecânico será feita mediante relação
circunstanciada., • contendo indicação
de marca, espécie, potência, capacidade, tipo, características, estado de
conservação, relativamente a cada
unidade, e, indicação ee local em que
se encontra, para efeito de inspeção
pelo DNER.
O conjunto a.presenCado, a juizo do
DNER, deverá produzir dentro do
prazo estabelecido o volume total do
serviço e não poderá ser inferior ao
rciacionado a Seguir:
2 (dois) tratores de esteira de potência (barra de tração) igual ou superior a 160 II?.
1 (um) trator de potência (barra
de tração )igual ou superior •a 160 EP.
2 (dois) moto-escavo-transportadores, com capacidade de 10.000 3 rasos.
2 (dois) compressores de ar com
capacidade de 363 pés cúbicos por mi.
nuto.
2 . (dois) motoniveladora de - Potanela Igual ou superior a 103 II?. • '
2 (dois) carregadeira frontais, caaecidade de pá 1520 m3.
3 '(três) caminhões tanque de 6,5
ton.tanque d capeei(' de de 6.000.1.
1 (uni) rôle vibratório de 3 toneladas.
•
2 (dois) rolos pneumáticos com treze- rodas. .
- 1 (um) rôlo cornpressor tandem 5/8
to111.(•uni)
pulvimistiirador autopropulsor.
1 (um) .conjunto de britagena com
capacidade de produção de 20 m 3/11,
4 (quatro) tratores de pneus potência de motor 55 11P.
2 (dois) pares-de retos pé de carneiro.
1 (uni) carro distribuidor de material betuminoso equipado com barra
de distribuição, aquecedores, bomba,
termômetro, tacômetro..
1 (um) laboratório de campo convenientemente aparelhado para a roalizaçáo de contrôle de execução da
clara.
1 (uni) espalhador para agregado
miúdo, tipo usado nos tratamentos
superficiais betuminosos.
CAPÍTULO III

Caução
8. A participação na concorrência
depende de depósito da caução a
Tesouraria cio D.N.E.R., no valor
de Cr$ 27.000.000 (vinte e sete, milhões ale cruzeiros), em moeda corrente 'ao pais, em cadernetas 'da Caixa Econômica, em apólice da divida
pública, em obrigações do Tesouro, em
letras do Tesouro, ou em letras de
câmbio, de importação e de exportação do Banco do Brasil S.A. representados pelos respectivos valores nominais.
1 1.9 O recolhimento da caução será
efetuado peto concorrente, após deferimento, pelo Presidente da concorrência, do requerimento de que trata
a alínea g do item 59 do Capitulo 1,
dêste Edital. •
2.9 A comprovação do reco/himento da caução deverá Ser entregue à
Comissão, até Av' hora mareada Para
abertura das propostas.
1 3Y Fica sujeito a sançaies legais,
indesseadantemesite da ~medo a4

Maio de 1965
inidoneidade. a firma que, tendo requerido, não tenha satisfeito o deposito da caução, no prazo que lhe foi
concedido.
à 4.9 Conhecidos os resultados da
Concorrência e a ordem de cla.saiticação dos licitantes, de acôrdo coza
o critério julgador déste Edital, as
cauções serão devolvidas, exceção' feita aos três primeiros colocados, os
quais só poderão obter devolução de
suas respectivas cauções,' depois de
homologada a concorrência pelo Conselho Executivo do DNER.
1 5.9 A caução correspondente à
firma declarada vencedora ficará em
poder* do DNER, para garantia da assinatura e fins do contrato.
9. O vencedor da . concorrência
para efeito de assinatura do contrato •
cie empreitada, reforçará • a caução
Inicial com outra de valor tal que
coMplete 1% (um por cento) do
valor dos serviços contratados, em
moeda corrente do pais, em cadernetas da Caixa Econômica, em apólice da divida pública, em obrigaçõek
do Tesouro, em letras do' Tesouro, em
letras de câmbio, de importação e
de exportação do Banco do Brasa
S.A.; representadas pelos respectivos
valõres nominais. Não se admitirá,
na hipótese em que o tributo financeiro deferido ao contrato venna a
ser. inferior ao custo previsto no editai, redução sabre o valor da caução
inicial.'
•
1 19 A caução inicial será reforçada; durante o cumpriineuto do contrato, mediante recolhimento, no ato
do pagamento da conta correspondente rt cada' avaliação ou saldo devedor
da medição,- de importância necessária a completar com os reforços anteriormente procedidos 5 % (cinco
por cento), do valor dos serviços até
então executados.
•
2.9 A caução inicial e os respectivos reforços serão levantados depois
de conchddos os serviçós é • recebida
a obra pelo DNER. Em caso de - reseinão •do Contrato e' interrupção des,.
serviços,' não serão' devolvidos a -caução iniciai e os reforços, a menos
que a rescisão e a paralisação doe
serviços decorra de nceado coam o
DNER ou de falência da firma
cArixtu.O
Descrição dos serviços — Forma de
execução e andamento
• 10. Os serviços 'a executar situamse - rodovia BR-116-CE, (BR-13),
trecho Russas a Jaguaribe, do kin 162.
ao km 208.
11. Os serviços a executar compreendem: a) Terraplenagem mecânica necessária à implantação do corpo estradai,
obras de arte correntes, drenagein
obras de arte' complementares, importando na movimentação de 213.000m3
(duzentos e quarenta è três mil metros cúbicos) a urna distancia média
provável de transporte de 200 (duzentos )metros com classificação média provável de:
• Escavação em D categoria: 100 %.
O volume, a distância de transporte e a classificação acima consignadas figuram apenas corno orientação
para o objeto da reesente concorrência, não •cabendo à contratante qualquer recurso fundamentado na variação dos citados cimentos.
b) Pavimentação betuminosa, coaiprendendo regularização, reforço de
subleito, subase, base, acostamento,
imprlmação e revestiinenia -tipo tratamento superficial betuminoso duplo.
e) -Sinalização horizontal da faixa
cLe rolamento: pintura da faixa central e dos bordos. .
12. 01 servieos sedo executados da
esSiMe eoen as zloraies beenices e es-

•

DUM OF/CIAL (Seção 1 — Parte
pecificações vigentes no D.N.E.R.,
(Inclusive as Instruções Gerais para
o Controle Tecnológico da Execução
deServiços de Pavimentação pelos
Contratantes de Obras com o D.N.E.R.,
aprovados pelo Conselho Executivo
em 23-2-65), as condições dêste edital
e a . proposta apresentada.
13. Os aterros serão obrigatoriamente compactados em camadas de
no máximo 20 em., medidos após
compactaçao; e grau mínimo de compacamão a atingir é de 50 fis em relação ao ensaio AASHO Normal (MB33) .
O) Os 63 cm finais do atéia.° serão
construidos com materiais apresentando' o índice Suporte Califórnia
aguai ou ruperior a 8 (oito) e compace
tados a, no mínimo, 95 % em relação ao ensai e AASHO normal (MB33.)
14. A proponente apresentará programa detalhado da produção mensal
média dos trabalhos, de modo a assegurar o andamento proporcional ao
prazo previsto pára a conclusão.
15. A proponente se obrigará a
aplicar na obra o equipamento relacionado no § 29 do artigo 79, Capitulo II, a medida que fór sendo julgado necessário pelo D.N.E.R. e mais
o que necessário seja para perfeita
execução da obra.

b) a avaliações periódicas dos serviços executados não sendo permitido
mais de duas avaliações antes de ser
procedida uma medição;
c) entre duas mediçõá ou "avaliaçOes, não poaertio decorrer menos de
30 (trinta) dias.
CAPÍTULO vn
Valor e dotação
21. O valor aproximado atribuído
aos serviços objeto do presente edital
é de Cr$ 2.700.000.000 (dois bilhões
e setecentos milhões de cruzeiros),
correndo a despesa, inclusive eventuais encargos de reajustamento às
expensas da dotação da verba 4.1.1.4,
de orçamentodo DNER para 1965, até
Cr$ 5a0.600.000 (quinhentos milhões
de cruzeiros).
O prosseguimento dos serviços,
além do valor indicado . de Cr$

IPITULO V

Prazos
18. A concorrente vencedora deverá assinar o contrato com o D.N.E.R.
no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados da- data do recebimento do
oficio de convocação, sob pena de ser
considerada a proposta deserta, com
perda . da caução efetuada para - partic:paçâo na concorrência, independentemente de outras penalidades
previstas nas leis e regulamentos em
Srgor•
•
17. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em 20 (vinte) dias
contados da data da expedição da
1! ordem de serviço, a qual deverá
ser expedida dentro dos 20 (vinte)
dias seguintes à -assinatura do contrato.
18. O prazo para conclusão total dos. trabalhos fica fixado em 540
(quinhentos e quarenta) dias consecutivos, contados da data correspondente ao último dia do prazo para
êsse fim estabelecido no artigo 17.
19. A prorrogação das prazos ficará
a exclusivo critério do Diretor-Geral
do D.N.E.R., e, somente será possível
nos seguintes casos:
a) força maior ou caso fortuito;
b) falta de elementos técnicos pari
execução dos trabalhos quando o fornecimento dates couber ao DNER;
ei atraso na desapropriação das
propriedades atingidas pelos trabalhos;
di ordem escrita do D.N.E.R.,
• para paralisar ou restringir a execução dos trabalhos no interésse da
ad tnn ist ação;
e) . excesso em relação às quantidades ae serviço previstos no item 10,
Capo-ato IV, do presente Edital;
j) insuficiencia de recursos orça-.
mentárfor ou. financeiros à execução
parcial eu total. da obra.
cAptruto
Pagamentos

20. Os pagamentos correr ande- a) medições provisórias (cumulativas) ou medição final dos serviços, •

°cedidas de ao6rdo com ao
os serviços do medições de
para os
OtrT/1S rodoviárias a car o do DNER.:

g

500.000.000 (quinhentos milhões de
cruzeiros), ficará condicionado à disponibilidade de recursos ratificada
mediante empenho- prévio e ordens de
serviço a serem expedidas pela fiscalização em correspondência a cada
empail,c) efetivado.
Parági f c único. Demonstrada tempestivaolente a insuficiência do valor
aproximado atribuído aos serviços
objeto do presente edital, para conclusão do subtrecho estabelecido no
item 10, Capitulo IV, ficará assegurado ao concorrente vencedor, se lhe
convier e a critério do DNER, mediante aditamento ao contrato de empreitada original, o prosseguimento
dos serviços, até a conclusão do subtrecho referido, condicionado à disponibilidade de recursos financeiros
próprios) No aditamento serão mentidas as condições do contrato de empreitada original.

CÓDIGO ELEITORAL
E
'PARTIDOS POLITICOS
DIVULGAÇÃO N.° 782
(3.` Edição).
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Reajustamento
22. Os prazos propostos rao revislveis em conformidade com o que
dispõe a Lei n9 9.370, de 28 de julho
de 1a04 e as Instruções Administrativa do D.N.E.R. referente ao assunto, aprovados pelo Conselho Executivo em 20-4-65.
X — Contrato, Multas e Rescisão
23. A adjudicação dos serviços será
efetuada mediante contrato de empreitada assinado no D. N E.It . observando as condições estipuladas neste edital e as que constam da respectiva minuta, à dLsposicão dos interessados, na Procuradoria Judicial
do D.N.E.R.
Parágrafo único. A contratante caberá o pagamento do sèlo proporcionaldevido no contrato, de embreio com o
disposto no artigo. 79 da Lei númcip‘
4.388, de 28 de ageato de 1964.
24. Os preços iniciais rue regerão
o contrato serão os da Tabela de Preços aprovada pelo Conselho Executivo em 13 de junho de 1964, multiplicados pelo fator de adequação resultante do produto do inflator da Tabela pelo fator de concorre:mia. Assim, sendo I o inf/ator, e Fc o fator
de concorrência, os praços contratuais
iniciais serão aos da tabela de 18 de
Junho de 1901 multiplicados pelo fator de adeqtiação Fa ae I. Fe.
25. O s•alor global inicial do conCato será o constante dos item 21,
Capitulo VII do presente edital multiplicado pelo fator da concorrência.
ene:roto • x •
Multas
26. O contrato estabelecerá multas,
aplicáveis a critério da Diretor-Geral
do DNER, nos seguintes casos:
— por dia que exceder ao prazo
para conclusão dos serviços de Cr$
250.000 (duzentos e cinquenta nsil
cruzeiros);
ti — Quando os Serviços no tiverem o andamento previsto sendo
feita trimestralmente a verificação
com exceção do 19 trimestre; quando
não forem executados _ perfeitamente
de acordo com o projeto, as normas
técnicas e especificações vigentes no
D.N.E.R.; • quando os trabalhos de
fiscalização dos serviços forem dificultados; quando a administração fôr
inexatamente informada , pelo contratante; quando o contrato fór transferido a terceiros, no todo ou em parte,
sem prévia autorização do DiretorGeral do DNER, variáveis de Cr$
250.000 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000 (dez milhões
de cruzeiros), conforme a gravidade
da falta;
• CAPITULO XI

Rescisão
2. O contrato estabelecerá a respectiva rescisão, independente de Interpea-içao Judicial, sem que o Contratante tenha direito a indenização
de qualquer espécie, quando o Contratante:
a) não cumprir quaisquer das obrigações estipuladas;
b) na° recolher multa imposta,
dentro do prazo determinado;
c) incorrer em multas por mais de
duas das condições fixadas para
aplicação;
d) falir ou falecer (esta última,
aplicável à firma individual);
e) transferir o contrato a terceiros,
no todo ou em parte, sem prévia autorização do Diretor-Geral do DNER.
28. Estabelecerá, também, o -cemInto a modalidade de rescisão por
3ntIttto aedrdo, atendida a convenién-
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!fria dos serviços e disponibilidack, de cia, no

Rio de Janeiro, vinte e oito de abri/
centos e setenta e cinco mil cruzeide- mil novecentos e sessenta e cinco
rcs) .
— Humberto Lopes Potyguara
Prazo para execução: 24 (vinte e
Secretário. — Clovis Mettre, Prequatro) meses.
sidente Substituto da C.C.S.O. —
Nada mais ocorrendo, o PI esidente Ayrton Manoel d'Avila, Procurador
encerrou a sessão, às quatorze Uru membro da Comissão. — Léa Marie vinte minutos, autorizando-me como na Fajardo Balieiro de Jácome, Ensecretário a lavrar a presente Ata, que genheiro membro da Comissão. —
vai por mim assinada e pelos demais Francisco José Teixeira Machado, Engenheiro membro da Comissão
membros da Comissão.
Rio de Janeiro, vinte e $iols de
abril de mil novecentos e sessenta e
A.TA N.9 32-63
cinco. — Humberto Lopes Potyguara
da Silva, Secretário. — Clovis Retire,
Ata da reunião da C.C.S.O., para
Presidente Substituto da C.C.S.O. — recebimento 'e abertura dos envelope.,
Lucas -do Prado Nelto, Procurador n9 1 e 2, da concorrência pública pamembro da Comissao. — Léa Varina ra execução dos serviços de captaçai.,
Fajardo Balieiro de Jacome, Enge- da estação elevatória, casa de operanheiro • membro da Comissao. — dores e sisstema local de água potável
Francisco José Teixeira Machado, En7 1 referente ao sistema público de abasgenbeiro membro da Comissão.
CAPITULO XII
tecimento de água de Maringa, Estado do Paraná, 13.9 Distrito Federal
Processo e julgamento da c:onde Obras de Saneamento, de acórde
corrência
ATA N9 19-65
com o Edital de Concorrência mimem 32-65, publicado no Diário Oficiai
.°111 9. A Comissão de Concorrências
Ata
da
reunião
da
C.C.S.O.,
para
DEPARTAMENTO NACIONAL recebimento e abertura dos envelopes de 23 de março de 1965, páginas núde Serviços e Obras competirá:
983 e 984 (Seção I — Parte
a) verificar se as propostas aten- DE OBRAS DE SANEAMENTO ns. 1 e 2, da . concorrência pública meros
para fornecimento e instalação de 15 II) .
dem as condições estabelecidas neste
ATA N9 1.7-65
(quinze) equipamentos transceptores
As quinze horas do dia dezenove
Edital;
•
Ata da reunido da C.C.S.O., para da Banda Lateral Unica (S.S.B.), de de abril de -mil novecentos e sessenb) examinar a documentação que as recbimento e abertura dos envelopes acórde com o Edital de Concorrência ta e cinco, reuniu-se na sede deste
acompanha, nos tèrmos _dèste Edital; as. 1 e 2 da concorrência publica n9 19-65, publicado no Diário Oficial Departamento, a Comissão composta
c) . rejeitar as propostas que não sa- para reparos e prosseguimento da 're- de 29 de março de 1965, páeinas nú- pelo Eng9 Clovis Mettre, Presidente
e canalização do córrego da meros 1.043 e 1.044, Seção I — Par- Substituto da C.C.S.O., pelo Protisfizerem as exigências dêste edital, tificação
compreendido entre as esta- teu.
curador Ayrton Manoel d'Avila, pelos
no todo ou cá parte, e as que se fi- Prainha,
zeram acompanhar de documentação cas 22, na ponte da Trr-essa das
As quinze horas do dia vinte e sete Engos. membros da Comissão FranBrotas
até
a
47+6,00m
na
ponte
de
cisco José Teixeira Machado e Ubiradeficiente ou incompleta;
Terceiro, numa extensão de 506,00m e de abril de mil novecentos e sessenta jara Ribeiro de Oliveira, e pelo Ade
cinco,
reuniu-se
na
sede
deste
Ded) ru. bricar as propostas aceitas e retificação é canalização entre a esa Comissão composta ministrador Humberto Lopes PotyOferecê-los à rubrica dos represen- taca O na ponte da Av. D. Aquino partamento,
pelo
Engenheiro
Clóvis Mettre, Presi- guara da Silva, servindo de secretatantes dos concorrentes presentes ao e a estaca 10 na ponte da Travessa
dente
Substituto
da C.C.S.O., pelo rio.
ato;
Major Gama, em Cuiabá, Mato GrosProcurador
Ayrton
Manoel d'Avila,
Declarada aberta a sessão, o Presi119 Distrito Federal de Obras de
e) lavrar ata circunstanciada da so,
pelos Engenheiros membros da Co- dente esclareceu que a Comissão irio
Saneamento,
de
acôrdo
com
o
Edital
Concorrência, lê-la, assiná-la e co- de Concorrência n9 17-65, publicado missão Léa Marina Fajardo Balieiro receber os envelopes "n. 9 1" e a.? 2"
lher as assinaturas dos representan- no Diário Oficiai de 29 de março de de Jácome e Francisco Teixeira Ma- referentes ao Edital ne 32-65, tentes dos concorrentes, presentes ao 1965, páginas na. • 1.042 e 1.043 (Se- chado e pelo Administrador Humber- do comparecido e entregue os enve- •
ato;
to Lopes Potyguara da Silva, servin- topes os representantes das firmas •
ção I — Parte II) .
do de secretário.
UNC Engenharia Ltda., Cia. Sul Bra1) organizar o Mapa geral da conAs
quinze
horas
do
dia
vinte
de
corrência e emitir parecer, indican- abril de mil novecentos e sessenta e
Declarada aberta a sessão, o Presi- sileira de Engenharia e Empreendimentos e ETESCO S.A. Escritório
do a proposta mais vantajosa.
cinco, reuniu-se -na sede -deste De- dente informou que a comissão iria Técnico de Engenharia Sanitária e
• 30. Para j ulgamento da Concor- partamento, a Comissão composta receba OS Pnvelopes as. 1 e 2, refe- Construções.
ao Edital n 9 19-65, tendo comJência, atendidas as condições déste pelo Eng. Clóvis Mettre, Presidente rentes
e entregue os envelopes os
Inielou-se, imediatamente, a aberedital, considerar-se-á o menor fator Substituto da C.C.S.O. pelo Pro- parecido
representantes
das firmas P. Santos, tura dos envelopes "n.9 1", para ve'
pelos
de concorrência proposta de acórdo curador Lucas do Prado Netto,
Viana
Ltda.
Brasan
e
Byington
&
rificação da documentação; os envecom o estipulado na alínea "c" do Engenheiros membros da Comissão Cia. Ltda.
Lopes "n.9 2" foram rubricados pelos
Léa Marina Fajardo Balieiro de Jácoitem 3, Capitulo I.
da Comissão, ficando sob a
me e Francisco José Teixeira Machaimediatamente, a abertu- membros
31. No caso de empate proceder- do, e pelo Administrador Humberto raIniciou-se,
envelopes as. 1 para verifica- guarda da mesma de acôrdo com o
se-á nova concorrência entre os con- Lopes Potyguara da Silva, servindo de çãodos
da documentação; os envelopes Edital para posterior abertura
correntes empatados, a fim de veri- secretário.
n9 2 foi rubricado pelos membros da
Em seguida o Presidente informou
eicar qual e que faz melhor proposDeclarada aberta a sessão, o Pre- Comissão, ficando sob a guarda da aos presentes que a abertura dos enta, a partir da nova base de preços
mesma
de
acôrdo
com
o
Edital
para
velopes
"ne 2" seria feita às quaestabelecida quando da 1 a concorrên- sidente esclareceu que g Comissão iria posterior abertura.
torze horas do dia vinte, motivo pereceber os envelopes ns. 1 e 2, refecia.
rentes ao Edital n9 17-65, tendo comEm seguida, o' Presidente informou lo qual declarava suspensa a sessão.
Parágrafo único. No caso. de novo parecido e entregue os envelopes os aos presentes que a abertura dos -en- Por não estar a documentação da
empate decidirá por sorteio a propos- representantes das firmas Escritório velopes n9 2 seria feita às quatorze firma ETESCO S.A. Escritório Técta vencedora.
Hildálius Cantanhede Engenharia Ci- horas do dia vinte e oito de abril, nico de Engenharia Sanitária e Consvil e Sanitária Soc. Ltda. e A. Ma- motivo pelo qual declarava suspensa truções de acôrdo com os termos do
ceefroeo xne
geense Ltda.
a sessão.
Edital, a mesma foi desclassificada
. Disposições Geraie
Iniciou-se, imediatamente, a abertuNa hora fixada pelo Edital, o Pre- desta.
envelopes n9 1, para verifica- sidente mandou abrir os envelopes
Na hora fixada pelo Edital, o Pre32. Ao Conselho Executivo do ra dos
da documentação; os envelopes n9 2 das firmas acima citadas, cuja sidente mandou abrir os envelopes
NER,. se reserva o direito de anu- ção
2
foi
rubricado
pelos
membros
da
n9
a concorrência, por conveniência Comissão, ficando' sob a guarda da proposta, era resumo, foram as se- "n9 255 das firmas já citadas no inicio .
guintes:
desta, cujas propostas, em resumo, fodministrativa. sem que aos concor- mesma
de acôrdo com o Edital para
rem as seguintes:
ntas caiba indenização de qualquer posterior abertura.
P. Santos, Viana Ltda. Brasan
. specie.
,
UNO, Engenharia Ltda:
Em veguida, o Presidente informou
Preço total dos serviços: Cr$
Parágrafo único. Em caso de anu- aos
presentes que a abertura doa en- 37.425.000 (trinta • e sete 'Milhõee, Preço total dos serviços:
ção os concorrentes terão direito a
"1192", seria feita às quator- quatrocentos e vinte e cinco mil Cr$ 118.200.000 (cento e dezoito mivantar a caução e receber a do- velopes
ze horas do dia vinte e dois, motivo cruzeiros).
lhees e duzentos mfi cruzeiros).
,e, arnentaçâo que acompanhar a res- pelo
pectiva proposta, mediante requeri- são. qual declarava suspensa a sesPraeo para execução: 60 (seseenta)
Prazo para execução: 270 (duzentos
Mento.
dias corridos.
e setenta) dias corridos.
documentação
da
firma
' Por estar a
' 33. Os interessados ficam cientes A.
Cia. Sul Brasileira de Engenharia
Mageense Ltda. irregulet, foi desde que o DNER se reserva o direito classificada
Byingtm & Cia. Ltda.
e Empreendimentos:
desta Concorrência Púe apresentar variantes do atual pro- blica.
Preço total dos serviços: Cr$
to que possam acarretar redeção ou
Preço total dos serviços:
Na hora fixada pelo Edital, o-Pre- 89.700.000 (oitenta e nove milhões e Cr$
créscimo no volume de serviços, sem
118.376.386 (cento e dezoito miue caiba aos concorrentes direito a sidente mandou abrir o envelope "me- setecentos mil cruzeiros).
• lhties e trezentos e setenta e seis mil,
'tualquer reclamação ou indenização. mero 2" da firma inscrita, cuja proPrazo para execução: 60 (séssenta) trezentos e oitenta e seis cruzeiros)
dias corridos.
, 34. A Tabela de Preços do DENR, posta, em resumo, foi a seguinte:
para execução: 270 (duzentos
ara os serviços objeto do presente Escritório Hildálius Cantatihede Enge- Nada mais ocorrendo, o Presidente e Prazo
setenta) dias corridos.
dital, aprovada pelo Conselho Exea
sessão,
às
quatorze
horas
encerrou
nharia Civit e Sanitdria Soo.
' utivo em 18 de junho de 1964, atualNada mais ocorrendo, o Presidente
è vinte minutos, autorizendo me, coLimitada
ente em vigor, poderá ser examinaseeretário, a lavrar a presente •encerrou a sessão, às quatorze horite
eu adquirida pelos interessedps pe, Priftco .,ta 1(0 sqrv
que vai por Mint assinada e pelos e quarenta ziinutoq, autorizando-nue
i çg C.S • • ut •
detaeffíos iTllina
de I avimeretacão ou adquire-e $00.044.
!membros da Comissão.
ARBIP seGre_tAj a laTrar a presente
recursos financeiros.
§ 19 • A rescisão por mútuo acôrdo
dará ao contratante o direito de ,,eceber do DNER.
co o valor dos serviços executadal,
calculados em Medição RescisC•ia;
b) o valor das instalações efetuadas para cumprimento do contrato,
descontadas as parcelas correspon(lentes a utilizaçao dessas instalações,
proporcionalmente aos serviços exe-'
cutados.
§ 29 Não havendo disponibilidade
financeiras .próprias para atender aos
encargos do prosseguimento dos serviços, o contrato considerar-se-á rescindido, ficando destarte adstrito ao
serviço inicial.

iço de Documentação do
DNEE..
35. O z.eapreiteiro será icsponsável
por qua:vi.,tr reparação
ecnservação da oito a (lutara.? ( ::(1.3 6 meses
após o seu recebimento.
36. Os interessados que tiverem
dúvidas de caráter técnico 3U legal
na- interpretação dos tõrriros clêste
Edital serão atendidos durante c expediente da repartição, na Divisão
de Pavimentação esclarecimentos necessários.
37. Para as firmas regularmente
registradas no D.N.E.R. t apresentação dos documentos constantes do
artigo 5, Capitulo I, alíneas a, b, c,
d, i, fica substituída pelo cartão de
registro.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1956.
--- Engenheiro Salvan Borborema da
Silva, Presidente da C.C.S.O.

te
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DIÁRIO

OFICIAL (Seção I -- Parte II)

'Ata, que, vai por mim assinada e pelos demais membros da Comissão.
Rio de Janeiro, vinte de abril de
mil novecentos e sessenta e cinco. —

Ayrton Manoel d'Avila, Procurador
membro da Comissão. r- Léa Marina
Fajardo Baleeiro de Jácome, Eng9
membro da Comissão. — Francisco
Humberto Lopes Potyguara da Silva, José Teixeira Machado, Eng9 memSecretário. — Clovis Mettre, Presi- bro da Comissão.
dente substituto da C.C.S.O. — Ayrton Manoel D'Avila, Procurador
EDITAL N9 63/65
membro da Comissão. — Ubirajara
Ribeiro de Oliveira, Eng9 membro da
Edital de Concorrência pública para
Comissão. — Francisco José Teixeira prosseguimento dos serviços de DraMachado, Eng9 membro da Comis- gagem de Canais e construções de di-

são.

ATA N.9 4-65
Ata da reunião da C.C.S.O., para
recebimento e abertura dos envelopes
ns. 1 e 2, da concorrência pública, para fornecimento de tubulação de aço
para o serviço de abastecimento
dagua de Belém, Estado do Pará, 2.9
Distrito Federal de Obras de Saneamento, de acordo com o Edital do
Concorrência n.9 4-65, publicado- no
Diário Oficial de 29 de março de
1965, páginas ns. 1.041 e 1.042 (Seção
— Parte II) .
As quinze horas do dia vinte e dois
de abril de mil novecentos e sessenta
e cinco, reuniu-se na sede dêste Departamento, a Comissão composta
pelo Ene Clovis Mettre, Presidente
Substituto cia C.C.S.O. pelo Procurador Ayrton Manoel d'Avila, pelos Engs. membros da Comissão, Léa
Marina Fajardo Balleiro de Jácome
e Francisco José Teixeira Machado, e
pelo Administrador Humberto Lopes
Potyguara da Silva, servindo de se. cretario..
Declarada aberta a sessão, o Presidente esclareceu que a Comissão iria
receber os envelopes ILS. 1 e 2, referentes ao Edital n.9 4-65, tendo comparecido e entregue os envelopes os
representantes das firmas ARMCO
Tubos S.A. e METALBASA — Metalúrgica da Bahia S.A.
Iniciou-se, imediatamente, a abertura dos envelopes "n.9 1", para ve,
rificação da documentação; os envelopes "n.9 2" foram rubricados pelos
membros da Comissão e pelos presentes. 1.:..ndo sob a guarda da Mesma
para L . tenor abertura, de acôrdo
COM u Edital.
Em seguida, o Presidente informou
aos presentes que a abertura dos envelopes n.9 2, seria feita às quatorze
horas do dia vinte e três, motivo pelo qual declarava suspensa a sessão.
Na hora fixada pelo Editai, o Presidente mandou abrir os envelopes
n9 2 das firmas acima citadas, cuias
propostas em resumo, foram as seguintes:

ques no setor cie Macaé, 89 Distrito
Federal de Obras de Saneamento, Estado do Rio de Janeiro.
• Autorizado pelo Sr. Diretor-Gerai
dêste Departamento, faço público e
dou ciêneia aos interessados, que fica
aberta, nesta data, a Concorrência
Pública para os serviços acima mencionados, de acordo com as seguintes
condições:

seus representantes legalmente boleiMedos) a sede do D. N. O. 8., no
dia e hora indicador na 2.9 Condição,
quando farão entrega à Comissão de
Concorrências de Serviços e Obras, de
ora em diante chamada C.C.S.O., já
reunida, dos envelopes também -Indicados na mesma condição, acompanhados de um requerimento cie inscrição para a presente concorréacia.
11 — Da Apresentação de
Documentos e Propostas
Segunda Condição — No dia 7 de

junho da 1965, às 14 horas, as firmas
pretendentes a adjudicação do objete
do presente Edital de Concorrência,
deverão apresentar a C.C.S.O. do
D. N. O. S., a Av. Presidente Vargas n.9 62. 8.9 andar — dois envelopes fechados, com os seguintes ao-'
brescritos:
N9 1) "Envelope n9 1 — Ao De1 — Da Inscrição
partamento Nacional de Obras de SaPrimeira Condição — Para inscre- neamento -- Documento da firma
ver-se na concorrência devem as fir- para inscriçao na concorrência púmas interessadas comparecer (por blica relativa ao Edital n9 63-65";

LEI DO INQUILINATO
LEI 1nn • 4.494 — DE 25-11-1964

REGULA À LOCAÇAO DE
PRÉDIOS URBANOS

DIVULGAÇÃO N.° 926 •
PREÇO CR$ 150,

.1k, VENDA. 2
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agencia I: — Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

Anmco TUBOS S.A.:
Preço total dos serviços: Cr$
117.212.960 (cento e dezesste milhões,
duzentos e doze mil, novecentos e
sessenta cruzeiros).
Prazo para entrega do material:
120 (cento e vinte) dias corridos.
METALBASA — Metalúrgica da
Bahia S.A.:
Preço total dos serviços: Cr$
124.973.913 (cento e vinte e quatro
milhões novecentos e setenta e três
mil, novecentos e treze cruzeiros).
Prazo para entrega do material:
120 (cento e vinte) dias.
Nada mais ocorrendo, o Presidente encerrou a sessão às quatorze horas e trinta minutos, autorizando-mo'
como secretario, a lavrar, a presente
ata que vai por mim assinada e pelos demais membros da Comissão.
Rio de Janeiro, vinte e três de
abril de mil novecentos e sessenta j_
cinco. — Humberto Lopçs Potffilara
da Silva, Secretário. — iovi Mettre

Presidente Substituto dl C.C.8.0. —

IMPÔSTO DE SËL0
-- Consolidação baixada com
Decreto n. • 45.421, de 12 de
' o
Levereiro de 1959: —

Circular
a* 6, de 19 de fevereiro de 1959,
do Ministro da 1/ainda,

DIVULGAÇÃO N.° 810
Preço: Cr$ 100,00
A VENDA:
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, I
Agencia I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reernbõlso Postal

Maio de 1965 1301
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No 2.9) "Envelope n.9 2 — Ao Departamento Naolonal de Obras de Saneamento — Proposta da firma para
execução dos serviços de que trata a
concorrência pública relativa ao Edital n9 63-65". '•
Terceira Condição — São os seguintes os documentos a serem apre•.•
sentados; no envelope fechado n. 9 11
a) Recibo da Caixa Económica Federal ou do Tesouro Nacional, comprovando o depósito da caução de Cr$
2.000.000 (dois milhões de cruzeiros);
em moeda corrente ou títulos da divida publica federai, ha qual esteja
declarado que a caução "se destina a
garantia da apresentação de prepos•
ta e assinatura do contrato tiara
execução dos serviços", objetivada na
concorrência pública do Edital número 63-65, sendo beneficiário o Departamento Nacional de Obras 'de Saneamento;
b) Certidões de quitação com todos os impostos devidos, federais, estaduais ou municipais inclusive xrtidão negativa de quitação com o impasto sobre R renda, a qual .devera ser
datada no ano em curso;
c) Certificado a que se refere e artigo 1.9 do Decreto n.9 50.423, de 8
de abril de 1961;
d) rerticiao relativa ao cumprimento da Consolidação das Leis do
Trabalho (Lei dos 2/3);
e) Certidão de registro da firma e
do (si responsável (veis) técnico (s)
no Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura (CREA);
1) Documentos comprobatórios da
capacidade técnica e financeira da
firma, sendo necessário para participação na concorrência, que concorrente exiba certidão • passada por
órgão federal, • estadual ou municipal
de capital de Estado, inclusive de socidedade de ecOnomia mista provando ter executado trabalhos-semelhantes, com um volume mínimo de ....
iros) ;m3 (quinhentos mil metros
c5rb.
g) Contrato social atualizado e registrado no Departamento Nacional
de Indústria e Comércio, devendo o
capital da firma,
nesta data, ser
igual ou superior a Cr$ 12.000.000
(doze milhões de cruzeiros);
h) Certidão a que se refere o Decreto-lei n.9 2.765, de 9 de novembro
de 1940 (quitação de empregadores
para com as instituições de reguro
social);
0 Apólices de seguro de Acidentes
do Trabalho;
5) Quitação com o Impósto Sindical da firma e do seu responsável
técnico;
I) Certificado de reservista e titulo
eleitoral do responsável pela firma
ou atestado de permanência no pais,
quando se tratar de estrangeiro.
111 — Do Exame dos Documentos
e Julgamento das Propostas
Quarta Condição — A C.C.S.O.
receberá os envelopes dos interessados e abrira o envelope n.9 1, facultando aos presentes o exame da
documentação apresentada. O envelope. n.9 2, devidamente fecnado será
rubricado pelos presentes e membros
da C. C. B. O.
Quinta Condiçclo — No dia 8 de
junho cie 1965, as 15 horas, reunir-seá novamente a C. C. S. O., com a
presença dos representantes legalmente habilitados das firmas que
concorrerem, para declarar às que estão com a documentação em ordem
e imediatamente autorizar a inscrição das mesmas no livro próprio e
restituir o envelope n.9 2 das que não

•CA.•••••
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1
cativarem em condiçees e, portanto, Décima Oitava Cond ição •-•-• Não'
Administrativa para venda do que abai•
, _ assiste à firma 'vencedora .concorniko 'possam ser 'inscritas.
xo se especifica em sua sede sita ã•
rência o . direito .de pleitear qualquer D.O TR . ABALI1 k
Esplanada dos Minis
térios, bl. 10, pred:o
Sexta . Condiçdo -Entre ,as cana indenizaçáo
ao
ai-cie-amo,
pelo
-fato
cie
datas acima indicadas, receberá -a não ser 'homologado o contrato.
I) N- , C I A do -MTP.S, 29-andar sala 225. , z elata de'
E P
C.C.S.O. qualquer reclamação -ou
jul,gátnento das propostas, para venda
SOCIAL..
observação sdbre a* documentação
de resíduos, será às 14 bous, do dia
Décima Nona Condição Fazem
apresentaria, para julgamento final. parte entegrarite : deste Edital -as Nor• •
primeiro e útil, após 8 dias contados da
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO data de publicação, deste edital em •/or.Satiina conaiçao — unoasiderados mas -Gerais para , Empreitadas ,do
taprovaelaSepela Resolução
PSf-....VW fACIA -SOCIAL • nal de Brasília.
os inscritos, 'Na...asará =então a C . C.-a .0..
-à abertura dos Envelopes n9. 2 dos n9 50-37, de 1984, do Conselho Delibe.a) restos de comida;
COTaiÇORRaNCIAADMINISmesmos, devendo as propostas neles rativo, • bem como , 'as Especificações
- • TRATi
6) restos de carnes (a/perimas c ;soa'
contidas serem apresentadas em qaa- para a presente concorrência -que setrõ vias, sem emendas, rasuras s entre- rão -fornecidas aos interessados, das ' 15
ras);
,
.
"EDITAL
rsi-9
-5-65
linhas ou -ressalvas -e deverão declarar às 17 horas, pela C.C.O.S., deste DeC) residuos de vegetais.
O Presidente da' Comissão de Coruque o proponente se submete as con- partamento, onde serão -prestados
pras da Delegacia Especial -do SAPS .0s • restos, serão retirados diariamente ~as do 'Edital e às Especifeeações, quaisquer este:aracu:lentos. •
constando ainda: preço global, por exVigésima -Condição —A restituiçáo em Brasília, /az saber, aos interessados
tenso e em algarismos, o prazo em me- da caução depositada pelas firmas que receberá propostas para venda de pelo vencedor em carro próprio, no Resses para terminação dos serviços; data 'inscritas :será •autoeizada ^a partir do Materiais usados, adiante discrimina- taurante Gregário da Universidade- era
Brasília, pago contra entrega.
e assinatura do proponente.
dia seguinte a data- da pablicaeão, dos, em sua sede, sito no bloco 10,
5.) prazo para retirada dos mesmos,
Oitava Condição — -As propostas no Diário ..0/Leia!, do contrato de ad- MTPS,. 2 9 andar, Sala 225 em Brasi
lia — DF., devendo ser cumprido os se- será indeterminado, cabendo ao SAPS
serão do modelo anexo às Especifica- judicação c execução dos serviços.
transferir sem aviso prévio a data, de
ções. •
•
Pagestma Primeira . Condiçáo — A guintes tópicos:
julgamento
das propostas ou suspender
restituição
.
da
caução
das
firmas'
não
^Nona Condição -e- Cada concorrena) .Os materiais acharii-se a disposiça.z. a qualquer momento a venda dos meste presente rubricara as propostas inscritas seva previdencla(ia pelo D. dos interessados, para qualquer verifiCa- mos.
— Autorizo: Agustinho Vilar NeN. -O 3 a partir da dia seguinte à ção, no Anexo Dois, ao-lado do 'Palace
C.A demais, lavrando a C. C. S. O
to, Delegado Repional — Enio da Sila -seguir, uma ata em • que .serao men- data da rconcserencia.
Hotel;
va, Presid. da CC.
cionados os nomes dos _proponentas, 'Vigésima Segunda Coadição . —. se
b) Será comi:d .:irado" o maior i3resçc
com os respectivos ,preços, .prazos e
ouSras ocorrei:Teias que Interessarem •dente o de 5 (cinco) dias, contacto da por unidade, ou t:it,d nara compra dos
EDITAL DE CONCORlaieNCIA
ao julgamento da aieitação, a qual , stata do ' recebimento da notifiatiçan, mesmos;
ADMINISTRATIVA N 9 7-65
será -publicada no 'Diário Oficiai, an- não comparecer e proponente vencec) O vencedor 'se responsabilizará
tes de gualeuer decisão superior :e dor et Prcreurooctia Geral para assiO
Presidente
da Comissão de Compela retirãda dos materiais, loqO aroós
concorrencia.
pras da Delegacia Regional do Sernar o ajuste, 'perderá. o mesmo a favor julgamento das propostas, ocasião .em viço
de Alimentação da Previdancta
-Decima Condição — Entre os .protaeparrathento Nacional que deverá efetuar o pagamento corres- Social
(SAPS), em Rrasilia, torna
penentes julgados : idóneos e admitidos de DNOS
público A praça -focal e demais,' que
a licitação, o .vencedor será -aquale de Obras de SmeamentO - e- a 'cau- pondente, à resouraria do SAPS;
'que olerecer menor preço, salvo -se a ção referida • na c'ondiçãe • 2a juizo
d) No caso de 'sõrualite comparecer será realizada Concorrência Adminiscomissão julgadeza, ;por motivos téc- do Diretor-Geral Cate _Departamen- uru proponcatÈ e ê.sse só apresentar pre- trativa para aquisição de materiais
dg expedientes, conforme relação
nicas, considerar outra proposta como
to serão convidemos a assinar o con- ço para compra' de um material especai- anexa, em sua sede sito à Esplanada
a trai:, vantajosa.
trato, sucessivamente os demais , pro- cacto, será transferida , a data de iillaa- dos Ministérios, bloco 10; prédio do .
erimeira • Condição —. -Ne- ponentes, na matem em que tiverem meato p/vcaula dos mesmos; convidando MTPS, 29 andar, sala 225, esciarenhuma proposta será levada em conpor carta, a outros interessados, incluin- condo que deverão ser cumpridos os
alcieraçâo desde que tacada a unpor- sido elassifreacioe, twande -os mesmos do o licitante presente na mesma;
aacuintes 'tópicos:
tapeia de Ce$ • 258.200.e.00 (duzentos sujeitos ás penalidades ' , previstas oa•
.
e)
a
proposta
deverá
ser
endere;ada
1) amante devem ser cotados prée cinquenta e oito milhões -e duzentos ra o primeiro.
.à Comissão de C:oinpras do-SAPS, com ços para .os imateriala que realmente
mil cruzeiros) ou.eatabeleça para reae
liaação .dos serviços um ,prazo superior • Vigésima Terceira Condição -- Será preço .unitário ,•. e global, trazendo tam- possam ser fornecidos a contenta.
a 13 mesps,.contados.a parier, da -data julgada iniebenea para ^ outro e 'qual- béia. o número da. Conccia'réncia. O en•
2) As Lhanas vencedoras, ataneute da publica-a:ao .do contrato ,no Diário quer serviço com_ o. Governo -.Federal velope deve ser 'devidamente' lacrado;'. .farão ,fts entregas dos materiais, após
que
se
mimem
a
ctunprir
as firmas .
Oficiai da União.
a :hoirteingaçã,o tia _liqualição que llus
-1) 0-SAPS se reserva o direito de:
sua preposta. •
•,
couber. Décinta Segunda Condição 'Não
Transferir ' sem aviso prévio à data de -3) A S. nea . ou Lanas vencedoras
Wigésiina Quata Condição — A desserão aceitas .as propostas .que conterseam redução sóbre .aaanals vantajo- pesa decorrente desta Concorrência julgamento para venda dos materiais ou da conta, ,encla () t.te deixar de efetuar
sa, ou divirjam elos lermos deste Edi- correrá à conta da •verbo. P.N.0.S.P33 easpender a qualquer _momento a venda eualquer entrega, ou entregar fora do •
tal, 'por menor alue .seja esta • ali ver- e do Orçamento da União para 1955. tios mesmos;
"prazo estabelecido, Incorrerá em mulsaneia, ou. :ainda, que se- oponham at — Clóvis ./ifettre, Presidente da Cota imposta pelo 'SAPS.
g)
a
data
de
jiiiaanteuto
das
"proposMissão
de
Concorrencia
de
Serviços
t
qualquer dos preceitos .do :Regalar:len- '
4) As ,propostas semente serão acei2
ta.;
para
venda
dós
materiais,
será
ás
to Geral de Contabilidade Pública.- . Obras, Substituto.
la (quatorze). horas, do dia primeiro e. tos quando devidamente preenchidas
Decima Terceita Condição ',C) praene. apas -dias contados ala data da ene -sena preços unitaxios e -assinadas,
zo no .qual o proponente se propele .a
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pblicação -,Oste -Edital no Di4rio Ofi- levando ser entregues 'em envelopes
laminar as obras, não será -aonsidelevidamente lacrados.
cZal, no Endereço acima dito.
rado para a classificação e não po: Retificação
5) Os materiais a serem fornecidos
'dera exceder o fixado nane Edital.
Espevliz.açaes
serão encaminhados ao nosso armaPara
construção
da'
Barragem
Sul,
•
Décima Quarta Condição — No cst,
zém recebedor, juntamente com a notaraio Itujai, nd IVIunicipio de _Mino5 Pneus 1.100X20; 6 Pneus 900X20; fiscal, da qual deverá .constar a ates- _
ao de absoluta Igualdade entre duas no
tanga, Estado de Santa Catarina, 14e 9 Pneus
760X700; Pneus 715X15; - 1 ma especificação contida na proposta.
propcslas recebidas, a Comissão pro- Distrito Federal de Obras de Saneacedera, por meio de carta, à nova
Pneu 650X670; 3 Pneus '600X15; 10
mento.
,
6) As faturas equivalentes ao reseencorrencia entre os respectivos auPneus 650X16; -14 . Pneus 8.X.25X20; pectivo
• pagamento dos materiais a
tores, a tini de verificar qual a maior Onde se 1ê:2 Condição: No dia 14 450 Latas vazias -13/1S kg; 70 Latas va- serem
*fornecidos, serão pagas após a
redução que poderá obter sobre o va- de maio de 1955, às 15 horas, etc. a.. zias p/10 kg; 130 Litros vazios; 1700 entrega,
contados 10 dias úteis.
ler elas propostas empatarias. Caso
.garrafas e 3.253 garrafas vazias de 3/4.
7) A data ,de julgamento das prohaja novo empate, proceder-se-, a nos Leia-se: 24 Condiçào: No -dia 1 de
Quaisquer inioircações e • eSclarecimen- postas para aquisição dos materiais
tarmos dos artigos 742 e 758 do Re- junho de 19fr5, às 14 horas, etc. ....
gulamento Geral de Contabilidade . Onde se lê: 5# Condiçãn: Sm -dia .17 tos, referentes - à Concorrência de que adiante especificados, será tes 14 horas
l'ablica.
trata este Edital; poderão ser obtidos do dia primeiro e útil, após 8 dias
de maio de MS, às 15 horas, etc. .. no Armazém Distribuidor da Delegacia, contados da data de publicacLo daste
Décima Quinta Condação — A preedital no Diário Oficial e "Jornal do
sente concOrreneia poderá ser anula- Leia-se: 5e Condição: No dia 2 'de sito no Anexo Dois ao lado do Brasília Brasil", para isso, qualquer interessaP.
alace
Hotel,
.ou
com
o
Secretário
da
da, por ordem do Senhor Diretor- junho de 1905, às 18 horas,. etc
do deverá fazer ou renovar sua insComissão de (Compras, das 9 às -16 horas crição no SAPS, para o ano em %deliGeral deste Departamento, sem que,
Olide
Condição:
se
lê:
1,1Ç4
Nenhu
por este motivo, tenham os concordiariamente, no bl. 13.. 2 9 andar sala cia, ou apresentar no ate da abertura,
rentes direito a qualquer indenização. ma proposta será levada em conside- 225 em Brasília, — Autorizo: Agust'inho os documentos que a torne em dia
ração desde que exceda a irapoidancia Vilar Neto, Delgado Regional. — Enio com o fisco federal.
IV — Do Conívato
de Cr$ 7.000.000.400 (sete bilhões de da Silva, Presidente- da CC.
8) Ao SAPS se reserva o direito de:
cruzeiros), etc. ....
transferir sem aviso prévio a data de*
Decinux -Sexta Cond.:lerdo — As con,abertura dee. concorrência, -cancelá-la
deisteeet estabeiecidraa no presente Edi- Leia-se: 11 Condição: Nenhuma EDITAL DE CONCORRNCIA AD- ou suspender
-a qualquer momento.
proposta Será levada em consideração
MINISTRATIVA. N 9 6-65
tal fazem parte do contrato.
detecte que exceda a importância de
9) . Qualquer informação &Obre o ima
Décima Sétima eeondiateo — Tõdas Cr$ 1.210.000.00 (sete bilhões, duzen- O Presidente da Comiesão ^cle' Com- presa° de alguns -dos zaatorials, sarja
a& despenas neeassarias ou 'tunantes tos e dez milhõea de amieiros)e -ou es- pras da Delegacia Regional do Serviço dados no endereço acima dito, no aio- à lavratuaa d ooutrato correrão por tabeleça para realização dos servistes de Alimentação da -Previdência Social rario das .9 :às 16 horas.
a'
_
prazo superior a 200 diaa earitu- .eSAPS),..ern Brasilia , - torna • páhaaár
canta na fill11114. V401~0011 da em'. um
Autorizo: Agez ténho Y. Naeo,
diee a partir da data da publicaaate da chamando atenção dos seu vires bateras- Irado
lbeafortal. -~Y,
e'M a Didrio Oficial da União. satios, que será realizada ..Gotitorróaald sidante
•
eist C.
.
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hl quitação com o impeato de In- horário de recebimento' será das 12 às
16 horas dià,riamente.
dústrias e Profissões;
•
Brasilia, 14 de abril de 1965. —
quitaçao
com
o
imptsto
de
cone)
Quantidade
Unidade
SPECIFICAÇÀO.
Tancredo França Alves da Costa,
sumo .(Pat. de Registro);
d) quitação com o impôsto de renda; Chefe da S.ab.
(Dias 7, 10 e 11-5-65),
10.000
fls
Papel Oficio c/timbre
c) Certidão de cumprimento da Lei
lis
5.000
Papel Ofício s/ timbre (continuação)
dos 2/3 (Art. 326 da consolidação das
15.000
fls
Papel Oficio cópia
Leis do Trabalho);
MINISTÉRIO
cxa
100
...
Papel Carbono p/Oficio
•
I) quitação do impôsto sindical — DA INDÚSTRIA
100
exa
Papel Carbono p/"Memoranclum"
Empregados e Empregadores;
sa
cxa
Papel Carbono duplo 33 x 44
E COMÉRCIO
2.000
fls
Papel almaço 8/pauta
g) cazi;ação com as Instituições
2.000
fia
Papel informação c/pauta
2.705
9
Seguro
Social
—
Decreto-lei
n
2.000
fiz
Papel informação s/pauta
ie 9-11-40 (Instituto de AposentadoINSTITUTO BRASILEIRO
3.000
lis
,
Papel Cuchôt p/13. S.
ria).
•
DO CAFÉ
urna
250
Pasta tipo "GEKA" p/oficio
. Para as Sociedades Anônimas
10
bis
Ordem de AdiantamenV) (O. A.)
100
AVISO DAC-63;23
bis
N. E. M.
a) Quitação com os impostos febis
N. S. M.
100
derais, estaduais ou municipais;
um
10
Livro pára protocolo
O Departamento de Assistência à,
10
UM
Livro p/registro de atas
b) Patente de Registro para o im- Cafeicultura do Instituto Brasileiro do
bis
50
O. T. P.
pôsto de consumo, ou quando não Café,. avisa aos senhores 'arredarei;
bis
. 50
M. C. O. A 0,
sujeitos a êsse impôsto, certificado do em débito com a Autarquia no re.:euma
2.000Ficha Física
Departamento de Rendas e licenças dá rente à aquisição de tratores, geradobis
60
Fôlha de Pagamento
res, inseticidas, fertilizantes e demais
Prefeitura;
um
Envelope de Pagamento
.5.000
materiais agrícolas, e que não atenPublicação
ao
órgão
oficial
das
c)
bis
50
Classificação da Receita e Despesa
deram as chamadas anteriores para
atas de Assembléia Geral de consti- consolidação de suas dividas e pagarolo
20
Barbante . . .
tuição, instalação e eleição da Dire- mento rui até 4 prestações semestrais,.
CRa
10
Lapis prêto
toria, devidamente registradas no De- que a não assinatura urgente dos conbis
50
Inv. de Gêneros Alim. e outros (cont.)
partamento NaConal de Indústrias e tratos ou liquidaçãsb da divida, levarS'o
bis
30
Inv. de Gêneros Alim. e outros
Comércio ou Junta Comercial;
bis
20
.. . .... .
Inventário de bens patrimoniais
o inc a adotar enérgicas providénciaa
5.000
uma
Capa p/I3. S.
judiciais,, sem mais protelações, na
Certidão
de
Cumprimento
da
Lei
d)
uma
5.000
Capa p/Processo
defesa de seus interesses.
dos
2/3
(art.
362
da
Consolidação
das
urna
50
Fita p/Máquina de Escrever
Leis de Trabalho);
2. Os contratos de consolidação da
Observação:
encontram-se à disposição dos
e) quitação do impôsto sind: ai de dívida
senhores lavradores, em qualquer dos
• Qualquer informação a respeito de modélos, serão fornecidos no bl. 10, Empregados e Empregadores;
endereços seguintes, sedes dos 2ervi29 andar, sala 225, das 9 às 14 horas diariamente. — Enio da Silva, PreSif) quitaçao com as Ações de ços Regionais de Assistência à Cafeidente da C.C.
. .
Rua Florêncio de Abreu, 35a,
A Seção de Abastecimento do Ser- Abastecimento, solicitando sua ias- Seguros Sociais — Decreto-lei n 9 2.765 cultura:
andar, S. Paulo-SP; Bairro do
de Alimentação da Previdência crição no SAPS, a fim de que possa de 9-11-40 (Instituto de Aposentado- 29
viço de.
Aeroporto, Londrina-Plt; • Rua São
Bocial (SAPS), Delegacia Regional de binar parte de qualquer concorrência ria);
900, 119 andar, Belo HorizonteBrasília, torna publico aos senhores ou coletas de preços • da Autarquia; • g) Autorização para funcionar no Paulo,
Av. Araguaia, 90, Golánla-GO;
interessados que está recebendo soli- 2 — Deverá preencher formulários Brasil, quando se tratar de Sociedade MG;
Rua-Duque de Caxias, 121, 39 andar,
citação de inscrição para fornecedores =acidas no local da inscrição Estrangeira.
Vitória-ES; e no Departamento de
de Gêneros Alimenticlos, Cereais e (bl. 10, 29 andar, sala 225).
à Cafeicultura à Avenida
Produtos em Geral, Material de uso 3 — Bem como apresentação dos• Outrossim, comunicamos mie, o Cer- Assistência
tificado do Departamento Federal de Rodrigues Alves, 129, 3 9 andar — Rio
e conservação e outros materiais, ao documentos a saber:
Compras do Ministério da Fazenda, de 'Janeiro-GB.
ISAPS em Brasília, Distrito Federal,
substitui todos os documentos acima Rio de Janeiro, 3 de maio de 1965. •
Lendo necessário de acôrdo com a lei, • Para as Companhias Limitadas
relacionados, da letra "A" a "G"
José Alchido Rfttes, Chefe Geral
is seguintes requisitos:
1 — Será preciso requerimento do a) quitação de impôsto para locali- tanto para Companhias Limitadas, do Departtirhento de Assistência à
como para Sociedades Anônimas. O Cafeicultura.
Anteressado ao Sr. Chefe da Seção de zação;
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LEI ORGÂNICA E REGULAMENTO GERAL
DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL
'E LEGISLAÇãO POSTERIOR
DIVULGAÇÃO N. 838'
2.• ed140

•

de Vendas: Av. liosirigues Alves.
Agèneis 1 Ministério sda Fazenda

$eção

411.

Atende-se a pedidos pelo Serviço de lice.mbõlso Postal
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CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO
Texto da Consolidação atualizado atè 30 de
março de 1959. Leis, decxsos-leis, decretos
complementares. Portaria n.°43, de 5 de janeiro
de 1953, do Ministro do Trobarho, Indústria e
Comércio. Relatório e exposição de motivos
da Comissão Elaboradora do anteF2ojeto e do
• projeto da Consolidação. Exposição de motivos
InclIce allabético.remissivo,

•

DIVULGAÇÂO N. 652
3,4 edição

Preço: Cr$ 150

X VENDX
SeçNo de Vendas t Av. Rodrigues Alves, I
Agência 1 t Ministério da Fazenda
Atende-ea a pedidos pele Sexviço de Reembõlso Poetai

lana~e~.
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