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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL r
\O
SEÇÃO 1 — PARTE 11
DECRETO N. e 46.237 — DE 18 DE JUNHO DE 1959
ANO VII — N.° 29

COMISSÃO NACIONAL
DE ENERGIA NUCLEAR
RESOLUÇA0 — CNEN N 9 3-65,, DE
30 DE ABRIL DE 1965
A Comissão Nacional de Energia
Nuclear, no uso de suas atribuições
legais e por decisão unânime de sua
Comissão Deliberativa na 1959 Reunião realizada em 30 de abril de 1965,
resolve fixar • as seguintes "Normas
para aplicação dos dispositivos da Lei
n9 4.118, de 2'7 de agôsto de 1962 e
de seu regulamento aprovado pelo
Decreto n9 51.726, de 19 de fevereiro
de 1963, no que se refei em aos minerais, minérios nucleares e de interesse para a energia nuclear" em subs•tituição à Resolução n9 1-63 '
Item 1 — Constitui monopólio da
União a lavra das jazidas em que o
urânio e o tório sejam' os produtos
principais ou co-produtos essenciais à
•
economia da operação.
Item 2 — A pesquisa e lavra das
jazidas em que o urânio e o torto
ocorrem associados a outros elementos de valor econômico. poderão ser
autorizadas ou concedidas nos termos
do Código de Minas. da Lei n 9 4,118,
de 27 de agôsto de 1902, e do 11 regulamento.
Item 9 — Para os minérios que se
enquadram no item 2, e. dos quais não
se possam obter, em condicões econômicas, concentrados em U.,(). e ThO,
acima de 0,05% .e 0,08% respectivamente, a Presidência da ÇNEN poderá dispensar o concessiqnário da devolução do rejeito radioativo, considerando especialmente os casos de industrialização rio Pais.
Item 4 — As quantidades de urânio e tório a serem devolvidas em virtude do que determina o artig o 33 da
Lei n9 4.113, serão calculadas para
quaisquer fases da mineração, beneficiamento ou industrialização do minério, a critério da CNEN, tendo em
vista o melhor rendimento e utilização do rejeito.
Item 5 . — Ficarão sujeitos à devolução do rejeito radioativo os seguintes minérios atualmente em exploração rio Pais:
5.1 — Os pegmatitos estaniferos do
distrito mineiro de São *Mão dei Rey,
na parte referente aoe concentrados
de dialmalta e tântalo-columbita;
5.2 — os minérios de nióbio do
distrito mineiro de Araxá, na parte
referente ao concentrado de pirocioro,
antes de qualq uer processamento químico ou metalúrgico;
5.3 — os minérios de izircôrtIn do
distrito mineiro de Poços de Caldas;
na parte referente aos concentrados
de baddeleyita e caldasito;
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5.4 os minérios de ouro do dia- d) o premio será, proporcional ao
trito mineiro de Jacobina, na parte valor da 'jazida descoberta e sere arreferente ao concentrado das mesas bitrado pela CNEN quando o depósiWilfley;
to fôr por ela julgado convenientemente pesquisado. • _
5.5 as areias zircono-ilmeniticas,
Item 12 — Para candidatar-se ao
na parte referente ao concentrado de
-recebimento do prêmio, o cidadão deminerais pesados;
verá cumprir as seguintes formalida5.6 — os pegmatitos, além dos des:
mencionados expressamente no núa) Dar entrada ao p-rotocolo da
mero 5.1 acima, na parte referente
aos concentrados de minerais nuclea- CNEN de um comunicado _em que
conste
o seu nome, nacionalidade, esres..
tado civil, residência, bem como a inItem 6 — Para o caso dos minérios dicação no local exato da ocorrência.
enquadrados nos números 5.1 e 5.2, com o nome da propriedade (fazenda,
5.3 e 5.6 acima, a CNEN permitirá sítio, etc.), distrito, município e Esa devolução do rejeito radioativo por tado, além dos meios de acesso ao
aquisição no mercado externo de com- local;
postos n quimicos em grau de pureza
b) dar entrada ao protocolo da
técnica.
•
CNEN, juntamente com o comunicado
Item 7 — A partir de' 1967, a CNEN acima, de uma amostra , do material
exigirá que se proceda no Pais a se- suposto ser uranifero. pesando não
paração do rejeito radioativo referen- menos de 3 quilos e rotulada com o
te aos minérios 5.1, 5.2 e 5.3 acima. nome e endereço do interessado.
ou que se prove a impossibilidade técDos Minerais e Minérios de intcrésse
nica ou econômica dessa separação.
para a energia nuclear
Item 8 — Para o caso dos minérios
Item 13 — São considerados, de inde ouro do distrito mineiro de Jacobina, considerar-se-á como rejeito ra- terNsse para a energia nuclear os sedioativo o concentrado . de minerais guintes minerais e minérios:
uraniferos das mesas Wilfley.
a) De Mio: ambligonita, espudoItem 9 — Para o caso das areias mena, lipedolita e •petaliata;
zb•cono-iimeniticas, considerar-se-á como rejeito radioativo o concentrado de b) De Berilio: berilo;
C) De Zircônio: baddeleyita, zircomonazita com o mínimo de 90% de
nita e caldasito;
pureza.
•
Item 10 Obedecido o disposto no d) De Nióbio: pirocloro, pandaita.
art. 49 e parágrafo único do Decreto e columbita.
n 9 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
Item 14 — Fica permitida a exporCNEN poderá aprovar projetos de tação de minerais _de •litio até o total
Industrialização no Pais de, minérios de 1.000 toneladas anuais.
mi concentrados contendo urânio e
Item 15 — Fica permitida em 1965
tório em coexistência com outros ele- a exportação de berilo, até o total de
mentos de maior valor econômico, in- 2.000 toneladas, sendo esta quota, nos
dependentemente do que estabelecem anos subseqüentes, reduzida de 500
toneladas anualmente.
os itens 5, 6 e 9 das presentes NorItem Ui — Independentemente dos
mas.
fixados nos itens 13 e 14, os
Rein 11 --- Fica ao Inteiro critério limites
concessionários de lavras de minérios
da CNEN a outorga de prêmios e fi- de Mio e berilio poderão exportar até
xação do valor dos mesmos, observano máximo de 10% das reservas medidorse o seguinte:
das remanescentes, quando tiverem a
a) A CNEN só concederá Prêmios a pesquisa de suas jazidas comprovadas
quem lhe forneça indícios -que levem por técnicos da CNEN.
a descobertas de jazidas de urenio;
Item 17 — Verificando-se a -indusb) o -prêmio máximo será • de Cr$ trialização do berilo no Pais, a exCr$ 100.000.000 (cem milhões de portação do berilio far-se-á preferen'cruzeiros);
cialmente sob a forma de produto elac) a nova jazida deverá ficar dis- borado, até o limite de 300 toneladas
tante, no mínimo de 20 quilômetros, andais de óxido, ficando livre 0. exde jazidas de urânio já ‘conhecidas; portação de berilio metálico.

Item 18 — Fica livre o comercio de
areia zirconif era (zirconita) e permitida a exportação de concentrados de
baddeleyita e caldasito do distrito mineiro de Poços de Caldas, ate máximo de 1.200 toneladas anuais, ressalvada a devolução de que trata o
item 5.3.
Item -19 — Fica permitida a exportação de 2.500 toneladas anuais de
concentrado de pirocloro, ficando livre a exportação da liga ferro-nlóbio,
ressalvada a devolução de que trata
o item 5.2.
Item 20 — Além do limite fixado no
item anterior, poderá ser exportado
uni número de toneladas de concentrado de pirocloro igual ao dõino do
número de toneladas exportadas de
liga ferronióbio.
Item 21 — Fica livre o comercie de
eolninbita, ressalvado o caso da devolução dos elementos nucleares ecexistentes.
Item 22 — A metade das quotas
para exportação de minérios, prevista
nos itens 14, 15, 18 e 19 será distribuída semestralmente pela CNEN entre os candidatos que se apresentib em
aos editais publicados no inicio de cada semestre, segundo o seguinte critério:
a) Grau de beneficiamento ou elaCoração do produto a —e* exportado;
b) tradição mineradora;
c) quantidades de Minérios para
pronto embarque;
d) reservadas jazidas.
Item 23 — No caso de não utilização, total ou parcial, pelo interessado
da quota semestral a éle atribuída, a
CNEN proced2rá no see,undo semestre
à redistribuiçãoda mesma entre os
s.
outros interewado
Item 24 — Fica vedada á acumulação de quotas de um ano para outro,
mas a efetivação do enbarque de quota,s obtidas e negociadas em um ano
poderá ser feita durante o primeiro
semestre do ano seguinte.
• Item, 25 — Independentemente do
Sistema de quotas semestrais, mas obedecidas os limites fixados nas presentes Normas, a CNEN poderá aprovar
Contratos de exportação a longo prazo de minerais e minérios de litio, berílio, zircônio e nióbio, ressalvados, a
critério da CNEN, os interesses de outros exportadores do mesmo produto:
Rio de Janeiro, 30 de abril de 1965.
— Luiz Cintra do Prado, Presidente.
— Francisco de Assis Magalhães Gomes, Membro. — Jonas Correia Santos, Membro. — Luiz Renato Carneiro
da Silva Caldas, Membro. Fausto
Walter de Lima,-(Membro.
•
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destinado à publicação nos josDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais, diàriamente, até às 15 h oras.
~ATOR .GUNRAL
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.
ALBERTO
DE BRITO PEREIRA
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Seção de Redação, das 9 às 17,30
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horas, no máximo até 72 horas
wuçÃo 1- PARTE IS
após a saída dos órgãos oficiais.
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. &Rio deafinado It publicação doe atos da administração dsseloatfatteods
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Impresso nas oficinas do DeportamentO de imprsnoc Nacional
Vac"tilografados e autenticados,
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rasurai e emendas.
14,~ ASSINATURAS .41= •
- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES I
FUNDONÁRIOS
assinaturas poder-se-ão tomar,
Capital e Interiorf 1
Capital e Interior:
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
600'.,' Semestre • • • • • wa Cr$ . 450.
Semestre • .... Cr$
Cr$ 1.200,1;13! A no • • ..• • • • • • Cr$ 90(.
As assinaturas vencidas Ano
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
4
prévio.

•

Cr$ 1.300,' Ano a .. Cr$ 1.0001

Ano •

Para facilitar aos assinantes
a verificação do. prazo de vali- registro, o mês e o ano em que
dade de suas assinaturas, na findará.
parte superior do enderéço vão
A fim de evitar solução de
impressos o número do talão de continuidade no recebimento dos

jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação
com antecedência mlnima- de
trinta (30) diss.

.-., As Repartições .Páblicai
cingir-se-ão às assinaturas anu ec, . x'i
renovadas agá 39 de favereirei g
cada ano e ãe iniciadas, em g/ ii(gt
quer époea, pelos órgãos eoMjitía'1

Sentes,'
.--- A fim de possibilitar 4 Si.,

'45(

missa 'de nanicos, acon:pankacts41
de 'esclarecimentos quanto à sua'
aplicação. solkitamos usem os
teressados preferencialmente Ukt!il
que ou vele postal, emitilás à .
favor do teioureiro do Departan'
'mento de Imprensa Nacional. i,
- Os suplementos às editás
dos órgãos, oficiais só se temor
são aos assinantes que os Miei. ,
Sarem no ato de assinatura.. •7,f
- O funcionário público Ie.
dera!, para laser Jus ao des.
conto indicado, • deverá primat
seta condição no ato da tmti.
riatura.\'
,4 -• -. 0 custo .de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ se -do mesmo.
ano, c de C..e$ 1 - por ano
decorrido
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TABELA NUttLICA DE PEWUL rreodutto
muda° DE 1965

.

SALCRIo

No DE QREGOS

ATUAL PFCEVISTO

19
2
*(2)
1
2
1
2
a
2

30

4
22
5
(5)
1
3
2
2
12
(2)
42
rem

DENOMINAÇÃO

DESMSA )4ENSAL

MILR/C) ATUAL
cr$

rFacvasTA

ATUAL ?MISTA

ore

112.000
Auxiliar de Ese:ritOría 74.760
Auxiliar. de Limpesa (janeiro e fev.) 64.680
Auxiliar do Liweea (março a Setembro) 66.000
klanUCIU30

• 1.420.44D 1.644.77
448 0
323.400
• 129.360
330.000
132.000
114,24
Anyi.liar de Berviçoe °entaipeis
114. 240 .; 114.240
Condutor de Veículos
;78.540,
235.620
157.000
ecrnsevador de tamozza-drtudo
• '74.760'
74. 760-; 149.520
ContabiLtsta
142.800
295.600,t 295.600
Inetricisto de Luto
63.000 •
83.000 ; 83.000
ador
de
Càxre(janeiro'e
fevereiro)
64.6§0
129.360
Lav'
129.360
66.000
Lavador de Carro (março a dezembro)
_ 132.000132.000
Total de salarloa em janeiro e fevereiro
Idem me M0903 de março a dezembro

DESPESA ANUAL
024

014

5.376.000
17.045.200 19.736.640
258.720
646.800
1.320.000
3.300.003
1.370.880
1.370.884
1.884.960
2.827.440L
•
897.120 . 1.794. 24 0
3.427.200
3.427.203
996.000
996.000
258.720
258.720,
1.320.000
1.320.000.

2493.840 3.413.460
2499.120 3.422.700

28.778.880 41. 053.920
0
n•••n••n

'Saljrio mlnimo majorado, a partir de 1/3/1965, pelo Deoreto
55.803 do 26/2/1965.
• Vineulaçeo :para indenizações ..

3.8E0.000

Oontcribud.jee para Prerldizoia 2ocial

3.234.313

Otstrae GoatatbraL9Scli

3.647.748

4

4.

10 TA k.d

51.785.981 n,

•

(Unta-iam fir

Dum onetAtr 11I411-1-='Niis

Sejrics -Dotag.io ........
Despesa .

SALDA
•

Indenimac;ee

42.240•CGO
41.053.92D
1.186.080

Dotagao
Despesa

6.000.000
3.800.000

SALDO.
Contribmig g es Diversas

-2; iws

2.200.000

Dotao
Despesa
SALD

9.480000'
6.932.061
2.547.939
11111111 -

OBS: Tabela aprovada na 766a.* Sesra- o do Conselho Deliberativo; de 16/2/1965,
com alteraao- ee homologadas na 769a. Seco de 23/3/1965

•
Segá:o de Pessoal, em 15 de ' curço de 1965,

cantorm LaTT
Cheio da Seção de Pessoas
INSTITUTO BRASILEIRO
DE REFORMA
AGRÁRIA - IBRA
PORTARIA DE 20 DE MARÇO
DE 1965
O resfionsavel pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBatA), no
uso das atribuições que lhe confere o
item V do art. 49 do Decreto 55.221,
d e 24-12 . 64, que estabelece normas geCOMISSÃO DE MARINHA
MERCANTE
PORTARIA DE 13 DE ABRIL
DE 1965
•
O. Presidente cia Comissão de Marinha Mercante, usando das suas atriuuições legais resolve:
N 9 4.595- Aposentar Maria da 016ria ,Fernandes da Silva Medeiros Mueia - oficial de Administração, Nivel
iG-C, de acordo com o inciso III, do
art. 178, da Lei 119 1.711-52, cembinaaa com o art. 104 do mesmo Diploma
Legal, e, ainda, de conformidade com
as disposições do Decreto n9 48.959-A,
de 19 - 9 - 1960. a- Joaquim Carlos Rêgo
Monteiro, Presidente em exercicio. ANEXO Relação nominal do reajuste de gratiiicação de zepresentação de gabinete,
nos termos do • Oficio-Circular n 9 ....
a7-GM, de 28.12.64, do Gabinete do
Ministério da Viação e Obras Públicas,
em cumprimento ao que dispõe o parágrafo único, do art. 23, da Lei n9
4.345.64.
Presidência
•
Assessores
Cr$
Luiz Teixeira Vassalo ...'. 140.00
Juarez Marques Pimentel . 140.000
• Departamento Econômico
'Auxiliar Administrativo .de Gabinete
Diva da Conceição Martins
40.000
Heraido Parcial Coutinho . - 40.000
Moysés Vieira cia. Silva ..
40.000
Auxiliar Diverso de Gabinete
Jose Soares de Qliveira ..._ 40.000
Aristóteles Victor da Rocha
26.000
Departamento de Alcivegagew

Assessores Técnicos Especiais
Luiz Gonzaga da 'Ponte .. 190.000
Luiz de Oliveira
190.000
Assessor
Célia Soutinho da Cruz
130.000
Auxiliar Administrativo de • Gabltete
Tereza Caribê de Araujo
80.000
Maria Ceser Batista •
40.000
Romano Theobaldo Nunes
Pirar(
40.000

o afago 4 9 cio Dzereto n 9 55.286, d24-2-t4, que estabelece naanas ge:a
para a regulamentação da Lei IIV.M21 (
584, de 3041-64, resolve:
N 9 137 - Atr:biar. a partir de r
de março de 1965, a gratificação ti
PORTARIA DE 22 ,DE ABRIL
representação de gabinete a Mar
DE 1965
Helena Therezinha Aversa AzevecaAuxtlar de Comunidade, no valor c
O responsável pelo Instituto Brasi- Cr$ 83.000 (oitenta e cinco nal crr
leiro de Reforma Agrária (IBRA),"no ze'roa) mensais, - Fernando Pereir:
uso dai a trIbuiç es que lhe confere- Socie, o, Reapensavel pelo IBRA.

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
ECONÔMICA
reis para a regulamentação da Lei
4.504, de 30-11-64. resalve:
N9 129 - Dispensar, a pedida, Rubens Licinio Rodrigues de Souza das
funções de Secretário' Admailstrativo
do mesmo Instituto.

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS
40.000
iPrancisco José Salles • Motta
Maria José Marçal de Souza
40.000
Ruth Onofrina Dias da Rocha
40.000
Nilo Roberto Esteves
40.000
Olier Fernandes
40.000
Osmar Sillas Collocci
40.000
"aUth Elvira Gartner Fer40.000
mandes da Silva
Paulo Pessoa da Silveira
40.000
Antonio Mauricio Silva .Netto 40.000
Victor Manoel de Campos .
40.000
Antonio Paulo Batista Cezar
40.000
José Aldo Batista Cezar
40.000
Antonio Fabiano Monteiro
de Souza
40.000
Elelda Lutgard Klapperich . • 40.000
Auxiliares Diverscoade Gabinete"
João Sanches .
26.000
'Douglas Alberto Silva
• 26.000
Irineu Celente
26.000
Juarez Barbosa da Silva
40.000
PORTARIA DE 19 DE ABRIL
DE 1965
O Presidente da Comissão de Marinha Mercante, usando das suas atribuições legais, resolve:
N 9 4.596 - Aposentar o Conferente
de Carga Nivel 15-A - Manoel Alves
Neves, na forma do art. 178, inciso
II, combinado com o art. 184, inciso
I, da Lei n9 1.711, de 28 de outubro
de 1952 (E. F. P. C. II.) Processo
M - 65 -05367. - Joaquim Carlos Rêgo
Monteiro, Presidente em Exercido.
PORTARIA DE-20 DE ABRIL
DE 1965
•
O Presidente da Comissão .de Marinha Mercante, usando das suas atribuições ...legais, resolve:
N9 4.599 - Alterar _a Portaria 3.419, de 2'7-12-62 e..designar o Assessor Técnico Especial do Departamento de Engenharia, Comte. José Lopes
.da Costa, o Diretor da Divisão Industrial do Departamento ,de Engenharia
- .Engenheiro Nivel 21 - Agostinho
Lago (amenas de Souza, o Chefe da

Seção de Análise da Contabilidade e
das Aplicações - Técnico de Contabilidade Nivel 13-A, Atire° Marques
Barbosa, o Técnico de Contatailaade
Nivel 13-A, Paulo Alonio do Carmo, o
Contador Nivel 20 - Sebastião Padrão
Pacheco, e o Procurador "de 3k, Categoria - Dr. José Uno Pablão Grunewatá, como Representantes desta
Comissão no ajuste final do navio
"Henrique Lage", construido pela Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil
Sociedade Anônima.'- Joaquim Carlos Régo Monteiro, Presidente enn
Exercício.
PORTARIA DE 22 DE ABRIL
DE . 1965
O Presidente da Comissão de Marinha Mercante, usando das suas atribuições legais, resolve:
N9 4.600 - Designar Maria Atay0e.
de-Carvalhaes Pinheiro - Escriturária Nivel 8-A Substituta Automática da Chefe da Secretaria da Procurattoria, desta Comissão. - Joaquim
Carlos Régo Monteiro, Presidente em
Mcercido.
PORTARIA DE 23 DE ABRIL
DE 1965
O Presidente da Comissão de Marinha Mercante, usando das suas atribuições legais, resolve:
N9 4.601 - Exonerar, a pedido, a
Datilógrafa Nivel 7-A - Gilda Helena Rodrigues Neves, desta COMiSat2,
a partir de 3 .-10-1964. - Joaquim
Carieis Reo Monteiro, Presidente em
Exercido.
LLOYD BRASILEIRO
PCRTARIAS DE 20 DE ABRIL
DE 1905
O Diretor: do Lloyd .Brasileiro, Patrimônio Nacional, no uso das suas
atribuções legais resolve:
N9 141 - Dispensar a -pedido, da
funga° gratificada de Auxiliar de
Vistoria e Fiscalização do Serviço Radiotelegráfieo dos Navios o servioor

Jose amaro Jaeintlio, matricula ma
mero 18.576;
Designar o servidor Camilo Wideque Alves Pinto, matricula Mime18.599, para exercer a função gral.;
ficada de Auxiliar de Vistoria e Fa.•
calização dó Serviço Racliotelegrala
dos Navios, que já vinha responder
do no impedimento de José Ama:
.Jacintho.
'N 9 142 , - Designar o servidor Jo.
Baptista. metia 18.503. 'para respoi
der ,pc:as a`zibuições- atinentes
cargo,- de provirni,nto em comissão,
Chefe da 2 9 Seção da 19 Divisão
Serviço de Auditoria, durante o ir
pedimento do sc..vidnr Leobaldo R
cha de Figueiredo, matr. 6.426, p
motivo de féfias, a parti: de 7 t
cor/ente. - Leónídas Castelo .t
Costa, Diretor.
DEPARTAMENTO. NAC1ONA'
DE OBRAS -DE SANEAMENTI
ATOS DO CnErà DO 29 DISTRI'l
FEDERAL DE OBRAS
DE SANEAMENTO
Admissões
O Engenheiro Chefe do 29 Distria
Federal .de Obras de Saneameni
usando das atribUições que lhe coar
re a Portaria n 9 141, de 19 de mar(
de 1965, do Diretor-Geral, e' de ao5
do com o artigo 23, item II, alinea"n
da Lei n9 '3.780, de 12 de julho (
1960, combinado com o Decreto nu
mero 50.314, de 4. de março de 196
resolve. admitir, na Tabela de Pesso
Temporário, aprovada pelo Exila
Senhor Presidente da República, e
despacho de 22 -de fevereiro de 19(
exarado no Prooesso n o PR. 2.967-4
- E.M. n9 357-GM do MVOP, -pi
taludo no Diário Oficial de 15 c
março de 1965, para prestação de se:
viços de natureza tem p orária r
Distrito, até &I de dezembro do co
-rente exercido, correndo a despesa
conta-- da Verba 3.0.0.0 - D.2spes•
Correntes; 3.1.0.0 - Despesas t
Custeio; 3.2.1.0 - Pessoal;
3.1.1.0.2.0.0 - Dsoes's vrláve.
com o pessoal: 3.1.1.02.0') - "essor
temporário e Es!)ecigsta, nnn :unçsk.
e salários abaixo:

•

MU: "(1341e 1
PIAM
Parte ij
eveee
---~ff.) coai o salário mensal de
• 24-85 Lindalva Carmo de An3101eTARLAS DE DE AZ:0UL
Cr$ 31.000 (trinta e turi mil cruzei- drade Macêdo,_na função de II seteDE 1965
ros).
vente, com o salário mensal de
N9 5-65 - Ildemir Peres, na funçâo
NO 17-65 - Dernétrio da Silva Mon- Cr$ 70.000 (setenta mil cruzeiros).
Desenhista
Civil,
com
o
salteio
de
teiro, na função de Trabalhador de
NO 27-85 - José Abram Neto, na
ihensal de Cr$ 118.000 (cento e dezoi- Campo, mil o salário mensal ele função
de Escrevente, com o salário
to mil cruzeiros).
Cr$ 31.000 (trinta e um re131 cruzei- mensal de Cr; 70.000 (setenta AM!
N9 6-65 - Maria da Glória de Oli- ros).
cruzeiros).
veira Nunes, na função de Auxiliar de
N9 18-65 - Manoel Santana Notscritório, com o salário mensal de gueira, na função de Trabalhador de
PORTARIAS DE 19 DE ABRIL
Cr$ 83.000 (oitenta e trés mil cruzei- Campo, com o salário mensal de
DE 1965
•
ros).
Cr$ 31.000 (trinta e um mil CruzeiN-9 7-65 - Maria Eloisa Autran da ros).
Port. n° 28-65 - Carlos Almeida e
Silva, na função de Auxiliar de EscriNO 19-65 - Adélia Alvarez Aguiar Silva, na função Auxiliar Téenleo,
tório, com o salário mensal de
Bartholomeu Rodrigues, na função de com o salário mensal de Cr$ 109.000
- Cr$ 83.000 (oitenta e três mil cruzei- Assistente de Contabilidade, com o (cento e nove mil cruzeiros).
ros).
salário mensal de Cr$ 127.000 (cento
N o 8-65 - Luiz Otávio Mota Pa:ei- e vinte sete mil cruzeiros).
ATOS DO CHEFE DO 149 DISTRITO
ia, na função de Auxiliar Técnico,
FEDERAL DE OBRAS DE SANEAPort.
n9
20-65
Carlos
Alberto
ete
com o salário mensal de Cr$ 109.000 Moraes Sá, na função de Auxiliar de
MENTO
(cento e nove mil cruzerios). •
Escritório,
com
o
salário
mensal
de
Admissões
NO 9-65 - Ari Badarane Nicclett,
83.000 (oitenta e trés mil cruna função de Auxiliar Técnico, com Cr5
PORTARIAS
o salário mensal de Cr$ 109.000 (cen- zeiros).
O Engenheiro Chefe do 14° Distrito e nove mil gruzeiros).
PORTARIAS DE 7 DE ABRIL
to Federal de Obras de Saneamento,
N9 10-65 - Mário Coutinhe Soares,
•
DE 1965
usando das atribuições que lhe confena função de Auxiliar de- ArmazeNo 21-65---. Osvaldo Nunes de Meto re a Portraia n9 141, de 19 de março
nista, com o salário mensal de
Filho, na função de Mecánico, com de 1965, do Diretor-Geral; e de ac5rCr$ 80.000 (oitenta mil cruzeiros).
do com o art. 23, item II, alínea a
• N9 11-65 Benedito Marques da o salário mensal de Cr$ 83.000 (oiten- da
Lei n9 3.780, de 12-7-60, combinaSilva, na função de Condutor , de-Via- ta e três mil cruzeiros).
do com o Decreto n 9 50.314, de 4-3 de
curas, com o salário mensal de
N9 22-65 - Luiz Ferreira Lima, na 1961, resolve admitir,
•
na Tabela de
er3 80.000 (oitenta mil cruzeiros).
função de Condutor de Viatura, com
N9 12-65 - Antonildo Ferreira o salário mensal de Cr$ 80.000 (oi- Pessoal ',Temporário, aprovada pelo
Exmo. Sr. Presidente da República,
costa, na função de Condutor de Via- tenta mil cruzeiros).
••
em despacho de 22-2-65, exarado no
tura. com o salário mensal de
Processo n9 PR-2.967-65 - E.M. núPORTARIAS DE 14 DE ABRIL
Cre 80.060 (oitenta mil cruzeiros) .
mero 357-Gai do MVOP, publicado nu
DE 1965
•
N9 13-65 e- Raimundo Nonato TaMario Oficial de 15-3-65, para presvares na função de Guarda Auxiliar,
NO 23-65 c- Clarisse dos Prazeres
com o salário mensal de Cr$ 60.000 Pacheco, na função de Auxiliar de tação de serviços de natureza tempos
riria no Distrito, até 31 de dezembro
(sessenta . mil cruzeiros).
Administração, com o salário mensal
N o 14-65 - Vital Lins Costa, na de Cr$ 118.000 (cento e dezoito mil do corrente exercício, correndo a despese á conta da Verba 3.0.00 - Desfunção de Mestre Auxiliar, com o sa- cruzeiros).
pesas Correntes; 3.1.0.0 - Despesas
lário mensal de Cr$ 120.000 (cento
Ne 24-65 - Ana Lúcia da Clama de Custeio; 3.1.1.0 - Pessoal;
vinte mil cruzeiros)
N9 15-65 - Domingos Barbosa da Rodrigues, na função de Escrevente 3.1.1.0.2.0.0 - Despesas eariávets
Silva, na função de Trabalhador de Com o salário mensal de Cr$ 70.000 com o pessoal ; 3.1.1.02.09 -- Pessoal
Temporário e Especialista, nas funCampo, com o salário mensal de (setenta mil cruzeiros).
•
Cr$ 31.000 (trinta e um mil cruzeiNo 25-65 - Doralice de Azeveao ções e salários abaixo: •
.
ros). •
Costa, na função ele Escrevonte, com
N° 6, de 6 de abril de 1965, Mário
NO 16-65 - José Maria Dantaz de o salário mensal de Cr$ 70.000 (seten- Machado da Rosa, na função de SerSouza, na 'função de Trabalhador de ta mil curzeiros).
vente Auxiliar, com o salário mensto
•
irmo tsurh-iii"-- "ww
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de Cr$ 50.000 (cinquenta mil cruzeis)
acrescido da importância de
Cr$ 10.000 (dez Mil cruzeiros), paia
eomplementaçáo do salário-mínimo
regido.
NO 12, de 8 de abril de 1965, Adiles
Jovino Pernandes, na função de Au'ciliar de Topografia, com saberio mensal de Cr$ 91.000 (noventa, e um mil
Cruzeiros).
NO 13, de 8 de abril de 1965, Luta
Gonzaga Gevaerd de Paria, na função de Operador de Rádio, com o sag
lede mensal de Cr$ 75.000 (setenta
Cinco mil Cruzeiros).
NO 14, de 8 de abril de 1965, Astrogildo Marçal Filho, na função de Trae
balhador de Campo, com o salário
Mensal de Cr$ 35.600 (trinta e cinco
mil e' seiscentos cruzeiros), acrescido
i da linportáncla de Cr$ 24.400 (vinte
e quatro Mil e quatrocentos cruzeiros),
para complementação do •salário-mftilmo da região.
No 15, de 8 de abril de 1965, Dirce
Veiga Batista, na função de Escretente, com o salário mensal de .
Cr$ 75.000 (setenta e cinco mil cruzeiros).
No 17, de 9 de abril de 1965, Zenilde Koerich, na função de Escrevente,
com o salário mensal de Cr$ 75.000
(setenta e cinco mil cruzeiros).
NO 18, de 9 de abril de 1965. Aido
Furlan, na função de Servente-Auxiliar, com o salário mensal de
Cr$ 50.000 (cinquenta mil cre-eives),
acrescido da importando de ......
Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros), para
complementaçeo do salário-minimo
da reale°.
NO 19. de 9 de abril de 1965, Deoclécio Martins, na função de Condutor de Viatura, com o salário mensal
d eCr$ 83.000 (oitenta e três mil cruzeiros).
N° 20, de 9 de abril de 1965, Moacir
José remendes, na função de Auxilia/. de Topografia, com o salário mensal de Cr$ 91.000 (noventa e um mi)
cruzeiros). (Proc. n9 3.838-65).

ção gratificada, sfmbolo e-F, de Chefe de Serviço da Imprensa 'Universetária do Departamento de Educação
PORTARIA DE 5 DE MAIO
e Cultura, do Quadro de Pessoal da
DE 1965
Universidade Federal de Goiás, criaO Professor Jerônimo Geraldo de cia de que trata o Artigo 3 9, do De- NO 228 - Designar José de Paiva do pelo Decreto acima referido. 'eueirez, Reitor da Universidade Fe- ereto 51.487, de 8 de junho de 1062, Pinto, Compositor Mecánico, nível 8, Prof. Jeránimo Geraldo de Queiroz,
:era' de Goiás, usando da competen- resolve:
•
metr. 2.207.221, para exercer a fun- Reitor.

ATOS DO PRESIDENTE
Feriarias de 22 de abril de 1963
N9 550 - Considera designado, de
eeórdo com 'o art. 73, ii 1 9 e 29 da
Lei n9 1.711-52, Renato Castle) de Oheira, matricula n° 1.283.889,, para
xercer em substituição, a Chefia da
ilAZ, da ABA, durante o impedimen. do titular José Francisco de Lusa,
desde 1-11-64, tendo em vista o constante do Processo n9 84.277-64.
N9 .551 - Considera designado, de
e eôrdo com o art. 73, i 1 9 e 29 da
n° 1.711-52, Carlos da Costa Leal,
metricula no 1.027.178, para exercer
f m substituição, a Chefia da BAA, da
N.BA durante o impedimento do tiOswaldcy Dutra da Fonseca. des‘ ea 1 9-11-64, tendo em vista o constante do Processo n 9 84.277-64. .
N9 552 -. Considera designado, de
-cerce) com o art. 73, i 19 e 2 9 da
i no 1.711-52, Walnisa Marques Re'/eli -de Mattos, matricula n 9 1.719.958
eara exercer em substituição, a Chefia
TIAS, da ABA, durante o impedie ientn do titular. José Chaves, desde
*-11-61, tendo em vista o constante
en Processo n9 84.277-64.
N" 553 - Considera designado. de
ee,(31 do com o art. '73, II - 19 e 2° da

Lei n9 1.711-52, Lúcia Maria Renaltly
Ciuz, matricula n9 1.530.563, para
exercer em -substituição, a Encarregadona da
da BAR, -da BAA, da ABA, durants o impedimento do titular, Carlos da Costa Leal, desde 1-11-64, tende em vista o constante de' Processo
n9 84.277-64.
N9 554 - Considera designado, de
acórdo com o art. 73, ii 1 9 e 29 da
Lei n9 1.711-52, Maria Tereza Figueiredo Sampaio, matricula /n9 1.047.659
para exercer em substituição, a Encarc
regedoria da BAL, da BAS, da ABA,
durante o impedimento do titular
Walnisa Marques Rebelo de eleitos,
desde- 1-11-G4, tendo em vista o constante do processo n9 84.277-64.
N9 658 - Designa Nilda Gomes
Peixoto da Silva, matricula número
1.391.252, como Encarregado da
PFCf, da APF, do SAP, da 'ISA, do
IISE, tendo em vista o constante do
Processo n9 IISE n9 3.167-85.
NO 560 - Designa Antonio Carlos
Martinelli Braga, matricula número
1.663.686, como Chefe da Tesouraria
da ABA, tendo em vista o constante
do Processo n9 73.800-64.
- NO 584 - Designa Beatriz Távora
Moreira. reabedetria n9 1.259.145. como

Encarregada da GSC, da GCS, da
PGG, do Quadro da AC e PIA, tendo
em vista o constante do Processo número 18.676-65.
N9 565 - Retifica os têrmos da
Portaria n9 1.163-61, que passa a ter
a seguinte redação: "Aposenta Maria
da Costa Ribeiro, Oficial Administrativo, classe M, do Quadro da AC e
OLs, com os proventos fixados no
símbolo 4-r, acrescidos de 20%, na
forma do art. 184, inciso III, da Lei
n9 1.711-52, tendo em vista o constante do Processo n o 27.358-64.
No 567 - Designa João Lins Pilho,
matricula n9 1.382.373, como Inspetor Médico da DA1I, do DA. tendo
em vLsta o constante do Processo número 12.446-65.
N9 572 - Designa Ilugo Vianna,
matrícula n9 1.911.721, como Chefe
da GOA, do 'SGO, dos SG, tendo
em vista o constante do Processo número 13.981-65.
NO 374 - Designa Oldemar dos
Santos Magalhães. matricula número
1.900.683, colho Chefe da GOD, do
SGO, do SG, tendo em vista o constante do processo n9 13.981-65. •
No 579 - Considera designado. de
ateai-do com o art. 73. II 19 e ,29 da

Lei n9 1.711-52, -Maria de Lourdes
Mendes Moura, matricula n9 1.986.391,
para exercer em substituição, a Encarregadoria da GAD, da GAI, do
SOA, dos SG, durante o impedimento
do titular Ivone Cunha de Menezea,
no período de 7-11 a 15-12-64, tendo
em vista o constante do Processo número 549-65.
N9 582 - Designa Maria da Conceição Melo Machado, matricula número 1.272.901, como Encarregada da
GSX, da DSG do DS, tendo em vista
o constante do Processo n9 20.300 de
1965.
N o 583 - Designa Edgar de Medeiros Mariz, matricula n9 1.731.446,
como Inspetor de Produção de Seguros Privados, da Inspetoria Estadual
da ASP, tendo em vista a decisão do
Conselho Técnico do DS, em sessão
de 2-4-65.
,
No 584 - Atribui a Francisco Xavier Gouveia, matricula n° 1.065.905,
do IISE, a gratificação de 40%, nos
termos do disposto na Lei n 9 1.234
de 1950, regulamentada pelos Decretos ns. 29.155-51, 40.630-56 e 43.185
de 1958, tendo em vista o que consta
do Processo IISE n 9 3.002-65.
•N9 587 - Designa Tereza Pereira,
matricula n9 1.588.588, como Chefe da
MGK, da IVIGU. da AMG, tendo em
vista o constante do Processo número 21.214-64

0-71-1-j-feira
,: 04 çattai
rio Saia - De.signa/mia
Yahoo°, matricula n9 1.781.M, ~no
Iapearregado da 14.K.E, da 249K, da
AMO, tendo em vista o constante do
Processo rro 21.214-64.
N9 591 - Designa Inácio de Loyola,
matricula n9 1.028.248, como Chefe
da MGR, da MOU, da AMO, tendo
on vista o constante do Processo nilMero 21.214-64.
N9 593 - Designa Lacy Cadar, matrícula n9 1.538.543, como Encarregado da MRL, da MGR, da AMO, tendo
em vista o constante do Processo número 21.214-64.
N9 595 - Designa Thomaz Machado Filho, matricula n9 1.041.025, como
Incarregado da MM, da MOR, da
AMO, tendo em vista o constante do
Processo no 21.214-64.
N9 597 - Designa Lucy Conceição
Andrade Rocha, matricula no 1.588.390
(tomo Encarregado da MRP, da MGR,
da AMO, tendo em vista o constante
do Processo n9 21.214-64.
PORTARIAS DE 28 DE AnitiL
DE 1965
NO 600 - Considera dasignado, de
scórdo com o art. 73, 81 19 e 29 da
Lei n9 1.711-52, Wilson Iodas Peçanha, matricula n9
1-.047.655, para
exercer em substituiçÃo, a Chefia da
GOE, da OCG, da PCG, durante o
impedimento do titular Elza Gonçal•aos Pereira, no período de 23-10 a 30
de dezembro de 1964, tendo em vista
o constante do Processo n9 4.757-65.
N9 601 - Considera designado, de
*cardo com o 1 19 do art. 73, da Lei

• INSTITUTO DO AÇÚCAR
E DO ÁLCOOL
RB:SOLUÇA° N 9 , 1.954, DE g DE
ABRIL DE 1965
A Comissão Executiva do Instituto
do Açúcar e do Alcool, no uso de
suas atribuições, resolve:
Art. 19 O intélo do periodo a que
alude o parágrafo 29 do art. 65 do
Decreto-lei n e 3.835, de 21-11-1941
(Estatuto da Lavoura Canavieira), no
que tange á moagem de canas pelas
usinas de açúcar do pais, é fixada
em 19 de junho para as usinas situadas na regiáo Sul e 1 9 de setembro para as da regia() Norte,
1 1 9 Cada Plano de Defesa de -Safra fixará o término dos respectivos
períodos de moagem.
1 29 Paaa os fins dêste artigo, compreendem-se como situados na região
Trino de Contrato nç' 64, Minuta Especial, para fornecimento de Acessórios para escavadeira Universal,
marca Grandall, Modélo M-2160,
que se encontra no 159 D. F. O. S.,
Estado do Rio Grande
. ,do Sul.
Retificação
Onde se lê:
Terceira -- (Discriminação do fornecimento) - O fornecimento objeto do presente
contrato consta de

s;00

twtro
no 3.7g-62, Elza Gonçalves Pereira,
mattleale, ny 1.427.7, para exercer
em atileetituiçao, 00mo Chefe da d6ntadoria &leccionai dos 80 (000); da
PCO, durante o impedimento do titular Oswaldo Pereira da Costa, no período de 23-10 a 30-12-64, tendo em
vieira o constante do Processo número
4.758-65.
N9 602 - Designa Aurora Macelo,
matricula no 1.055.929, para operar
cora Ridos X. no Serviço de Radiologia do RSE, de acôrdo com a Lei número 1.234-50, regulamentada pelos
Decretos ns. 29.155-61, 40.630-56 e
43.185-58, tendo em vista o constante
do Processo n9 IISE 10.138-64.
N9 603 - Designa Joaquim de Oliveira, Matrícula n 9 1.055.067, para
operar com Raios X, no Serviço de
Radiologia do IISE, de Ratado com a
Lei n9 1.234-50, regulamentada pelos
Decretos ns. 29.155-51, 40.63a-56 e
43.185-58, tendo em vista o constante
do Processo n9 HSE 1.341-65.
N9 604 -- Retifica os tarmos da Portaria n9 2.161-64, publicada no BI-16764, que passa a ter a seguinte redação: "Designa Maria- Lucia Confalonieri, matricula n9 1.056.274, cimo
Chefe da Secretaria dos Serviços Auxiliares da Presiciancla, tendo em vista o constante do Processo número
21.540-65.
N9 605 - Designa José Rosa de
Souza, matricula n 9 1.912.063, para
operar com Raios X, no Serviço de
Radiologia do Hospital dos Servidores do Estado, de acórdo com a Lei

Pigto

n9 1.284-50, regulamentada pelos Decretos na. 28.155-51, 40,690-56 e 49.185
do 1958, tendo em vista o constante
do Processo n9 11SE 1.140-65.
PORTARIAS DE 26 DE ABRIL
DE 1965
N9 606 Considera designado Luiz
Maciel Mazzei, matricula n 9 2.119.774,
para exercer, como substituto, a Encarregadoria da Turma de Seguros
Privados; da ARS, no atual impedimento do titular, Regina Mariza (larcia, desde 1-12-64, de acôrdo cora o
1 19 ia fine, do art. 73, da Lei número 1.711-52, tendo em vista o constante do Processo a9 23.887-65. •
N9 607 - Considera designada Regina Mariza Garcia, matricula número 1.072.737, para exercer, como substituta, a Chefia da Seção de gegurocc
Privados, da ARS, no atual impedimento do titular, Olga Carolina Bing
Biehl, por motivo de licença para tratamento de saúde desde 1-12-64, de
acôrdo com o 1 9, in fine, do artigo
73, da Lei n° 1.711-52, tendo em vista
o constante do Processo n o 27..837 da
1.96‘.
N9 609 - Retifica os termos da
Portaria no 362-62, que passa a ter, a
seguinte redação: "Aposenta José Libõrio Bulcão. Contador, nível 18, matrícula n9 1.900.024, do Quadro da AC
e OLs, com os proventos fixLios rir,
valor correspondente ao símbolo 1-P,
nos térmos do art. 176, item I, combinado cqm o art. 178. item I, da Lei
ne 1.711-52, tendo em vista o que
consta do Processo n° 39.977-64.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA
E DO COMÉ.RCIO
Sul os Estados do Espirito Sano, tribuições devidas sabre a pradução
Rio de Janeiro, Mata Grosso, Geias. de açúcar ou álcool, após as datas•
Minas Gerais, • Sào Pauta, Parana, fixadas nesta Resolução, conforme a
Santa Catarina e Rio Grande do Sta 1 respectiva região produtora.
e na região Norte os do Para, Mau,Art. 39 As Usinas que não ibsernhã°, Piaut, Ceará,» Rio Grande do- varem o disposto no art. 1 9 desta
Norte, Paraíba, Pernamuuca,
Resolução não se aeneficiarão das
Sergipe e Bahia.
medidas de defesa estabelecidas no
Art. 29 Para os fins do artigo an- Plano de Defesa de Safra, inclusive
terior, a Divisão de Arrecadação e as de caráter financeiro, e serão
Fiscalização, fará ao Banco lo Bra- consideradas como tendo ranunciado
sil S.A. e demais órgão, arrecada- à liberação dos volumes de açúcar
dores, quando fôr o caso, as ecanu- extralimite autorizados e estarão imnicações necessárias, transmitindo- pedidas de participar da .c.lstribuição
lhes instruções no sentido de si:Imante dos futuros aumentos de quota na
aceitar recolhimentos relativos ao paa
gamento de taxas, sobretaxas e ema mesma proporção do aontingente de

TÉFRMOS DE .CONTRATO
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Na 610 - Transfere, de acôrdo com
o inciso I, do art. 82, da Lei número
1.711-52 e o Decreto n9 53.481 de
1964, Adhemar Clóvis de Santana, matricula n9 1.791.918, do Quadro do
HSE, para cargo idêntico do Quadro
da AC e OLs, tendo em vista o constante do Processo no 86.106-64.
PORTARIAS DE 27 DE ABRIL
DE 1965
NO 617 - Designa Dayicl Cohen,
matricula 119 1.382.327, como Chefe da
APZ, do AHP, da DAH, do DA, tendo
em vista o constante do Processo número 23.538-65.
NO 618 - Considera nomeado para
exercer o cargo em comissão, símbolo
5-C, de Chefe do SAM, da HSA, do
11SE, no período de 11-9-62 a 15-6-64,
Hélio Raul de Jesus Carvalho, designado pela Portaria n9 3.527-62, para
responder pelo exercício désse cargo,
em face do afastamento, em caráter
definitivo, do seu antigo titular, tendo
em vista o constante do Processo número USE 12.106-63.
N9 624 - Nomeia Fernando Wagner
de Carvalho Rodrigues, matricula número 1.833.912, como Chefe da Divisão de Seguros Ramo-Vida, do DS,
terido 'em vista o constante do Processo n9 25.414-65.
N° 625 - Considera nomeado Mario
Gomes Carneiro Mala, matrícula
-mero 1.900.861, como Chefe da DSG,
do DS, a partir de 17-10-63, tendo
em vista o constante do Processo número 75.251-63.
produçáo que realizaram antes das'
datas fixadas para o inicio da moaArt. 49 As Delegacias ategionais.
uma vez recebida a comunicação da
Divisão de Arrecadação e Fiscalização
sóbre a inobserváncia, por parte das
Usinas, do disposto no art. 1 9, -.dotarão, Independentemente de quaisquer
outras formalidades, as providências
necessárias ao cumprimento do que
estabelece esta Resolução.
Art. 59 A presente Resoluçãa entrará cai vigor na data de sua publicação, revogadas as Resoluções
1.367 de 19 de março de 1959 e 1.373
de 6 de maio de 1339 e demais disposições em :centraria.
Sala das eeaaaes aia Comissão Executiva do Insa tado do Açúcar e do
Álcool, aos oito dias do mês de abril
do ano de mil novecentos e sessenta
e cinco. - Paulo Maciel Presidente.
Leia-se:

Terceira - (Discriminação do fornecimento) - O forneciznento objete
do presente contrato consta de uni
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
acessório de escavação vertical, tipc
reforçado, permitindo escavaDEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO pesado,
ções até 14 pés de profundidade, commodélo M-6461, com caçamba re- posto de extensão de lança mociéla
uni acessório' de escavação vertical,
tipo pesado, reforçado, permitindo forçada, especial, modélo 19 de 32 9 de M-8461, com caçamba reforçada, esescavações até 14 pés de profundida- largura, com capacidade de A,8 de pecial, modêlo de 32" de largura, com
capacidade de 3;8 de jardas cúbicas,
de, composto de extensão de lança jardas cúbicas.
a

COORDENAÇÃO

DOS ORGANISMOS ,
REGIONAIS
INSTITUTO

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
E ESTATISTICA
Conselho Nacional de Geografia

-EDITAL DE CONCORRENCIA
PUBLICA N 9 3
•
1 - ut oreem do Sr. Secretár ioGeral do Conselho Nacional de Geografia, faço público para conhecimento dos interessados que se acha aber-

tpDITAIS E AVISOS
ta a partir desta data, a concorrência; di 10 (dez) resinas de papel aper;para- fornecimento do seguinte ma- gaminhado, de le, 40 quilos, formato
"BE", procedência Pctrópolia eu Interial:
c) 150 (cento e cinqüenta) mil ft,- ral.
Obs.; Pode-se anexar amostras.
lhas de papel "A" Off-Set, 110 gra2 - As propottas deveao ser enmas, de, le;
tregues à Seção de Material daste
b) 10 (dez) resmas de papel aper- Conselho, à Av. Franklin Roosevelt
gaminhado, de 1, 30 quilos, formato n9 146, 49 andar, até às 15 -horas, do
"BB", procedência Petrópolia ou Pi- dia 31 de maio de 1965, devidamente
aasinada.s e rubricadas pelo interesnai;
c) 10 (dez) resmas de pape/ apera sado, em duas vias, com o preço em
gaminhado, de l e, 24 quilqs, formato alga-riamos e por extenSo, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em :oaB", procedênci a Petrápolia ou
areeartas opaca.s„fechactaa e lacradas.
rd;

3 - As prcpastas que chegarem
.depois de extinto o prazo de que trata
o -tem 2 de presente editai, não serao abereas, •icanao à disp a:net, c.(4
proponentes.
4 - Te-das as prDposta.'s deverão
clamar externamer te na zobrecarta
erderèço de Conselho Nacional de
Geografia, fazer referência ao pres ente edita., e apresentarem-se os licitantes devidamente credenciadas e
munidos aos doeu:untos ~probatórios, de acõrel o com as loanallciades
legais.
5 - As propastas devera° consta?,
também a de: Meação de completa
.submissao ao presente edital e ao
Regulamento Girai de Conte oilabole
ue ceea
Pública, aeclaração eessa

1310 Quinta-feira

13

ferem Cera:tinta lace.
legislação
v i eente. Tids declarações deverão ser
e Gearis nu aráCi o • da proposta
-•
.t • - Os preços oferecidos terão a
- eélta valiae ae assegurada peio preze
cie -45 -(e.ta.ene . e cinco) dias, Mio
• tendo cooeeeado dentro de período
ce vigenea .41 ..alquer al'e,-açao de
(3 ,.! n)$ ou seu cancelamento, sob qual.
functameeto .ou com baee, ta,
• Z. ,J2la'nento de utiadade.
.
1 - para ) julgamento de
dade dae prepenentes, aeverão ser
aeresentaaus
docutina teia comprobeeer'os
, aia personaun ,d( /ta'
d'ea . e a • eiditue tecniea e financeira deidre tarais deverei, cons•
ear os ezealtese -registro da firma
e - se esta fôr estrangeira prova de
auboreaçae eaet funceelee ne pais;
proa a oaeo. eanda da Lei els
23;
eu se zro
74e, soceda - e addmma
e-rempài.; ,Los -t'Latntos e lama Zta
eleaae ce curetaaas deviaerneote
registrada. rea -casos em aze -o exe.).
-cicio da .ece -eximereey esiiver
• eeito. % iegeieeao e:pedal, preva
c e neve •a t e re . to esses regueeees
. - Fleren olapensadoe da •.apreeaeeteçao c3s dWunientos extz:oos na
cear:eia% 7 oa .prcpcnentes irisemos
na- Conseitie 'Nacional da G20Vafia
ca ne reg stro cie forneccooree tereo
no laepartamcnto Federal dea Com- a ras, de. acareio com o diepcsit/vo
Decreto-lei 09 6.204, sendo de observai que a d spensa abrange ;emente
documentos- constantes do respect.vo certiacado de isençá.o. •
.
9 - A entrega do material constante do preeente editai será feita
no perímetro urbano do er,staao da
Ourenanaea.
- A analactio ou' eeiovaçáo
piesente :onedrraecia co.opete ao Ser hor Presidente co Insta,uto Braslluxo de Geosera ria e. Estatística.
o as Ja rleda, em 26 de abeil de
1925. - Fernando Zarur, Crefe da
DA/ Sal.

MINISTÉRIO
DA VIAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS
DEPARTAMENTO NAC;ONAL
DE ESTRADAS DE RODAGEM
ED.TAL N9 15-£5 .
Retificação
No prelinibulo, onde se lê: Obra: Rrojeto e Construção de pontes sôbre
os córregos Pau D'Alho (km. 89 4210) e Três Cachoeiras. Leia-se: Obra: Projeto-e Construção de pontes
sóbre os corregos Pau D'Alho (km. 89
4- 340) e . Três Cachoeiras (km. 96
de 707).
Capitulo I, item 5, alínea g, excluase onde se lê: (legais e técnicos).
Capitulo II, item 7, onde se lê: comprimento mínimo de 30 (cinquenta)
etc. Leia-se: comprimento mínimo de
30m ecinquenta Metros) etc...
Capitulo III, § 4 9, onde se lê: depois
de homologação, etc... Leia-se: depois
de homologada, etc...
Capitulo LII, item 10, onde se 10:
deferido' ao contrato a ser inferior,
etc... Leia-se: deferido ao contrato
e ve.nlea a ser inferior, ete...
Capitulo IV, item 11, onde se lê: Os serviços do paesente, etc- Leiase: Os serviços objeto do. presente,
etc..
Capitulo lar, itera la, ala"; a4 e
b-4, onde se lê: tubfflaçltil: Leia-se:
tubulão.
Capítulo VI, item 18, onde se lê:
Para determinação do valor doe acréscimos ou reduções verificadas, eta...
Leia-se: Para determinação do valo(dos acréscimos verificados, seleto admitidos os preços unitários contratualmente 'previstos.
Capítulo VI, item 22, onde se la:
asfalto de Ilcm x 2,5M, etc.. Leisde 11cm x
etc...
se lê: de 14)cm, assan.camo executar, etca. Leis-se: de 10ein e re-

4e: asfalte
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Neck 1 -

vestimento no passeio e guarda roda
em traço -de cimento e arela de 1:3,
com acabamento ele de,semperradeira,
assim como executar, etc... Capitulo VII, item 25, onde se IP:
papel vegetal, será de 30 (trinta), etc
Leia-se: papel vegetal com três copias hellograficas, será de 30 (trinta),
etc...
Capitulo VIII, Item 90, onde ee le:
no anteprojeto de reepectiva proposta,
etc... Leia-se: no anteprojeto e na
respectiva proposta, etc...
Capitulo XII, item 39, alínea c, exclua-se,00de se lê: . das propostas.
Retificação .
No Diário Oficial (Seção I - Parte
II) de 11 de maio de 1965, à pagine'
1.254, onde se lê: Departamento Nacional . de Eatradas de Rodagem, leiase em seguida: Edital de Concorrência Pública n9 17-65, que foi omitido.

Parte II

jazidas de areia e cascalho, pedreiras
e aguadas embora fora da faixa de domínio, que possam ser utilizadas na
realização da mencionada obra.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1965.
- José Pedro de Escobar, Presidente
do Conselho Rodoviário Nacional-.

_ Maio Cie 1966

Autorizado pelo Sr. Dilatar-Gerai
deste Departamento, faço púbaco
dou ciência aoe interessados, que fica
aberta, nesta data, a Ckaar:oriencia
Pública para f).à eereiços acan% mencionados, 'de acOrdo com as seguintes
condições:
- Da Inscrição
EDITAL N9 22-65
19 Condição -e- Para inscrever-se na
Faço público que o Conselho Rodo- concorrência devem as firmas iate- viário Nacional, no exercido dos po- ressa.das comparecer (por anis reprederes que, na forma do § 19, do art. sentantes legalmente habilitados) à.
lfi, da Lei n9 '302, de 13 de julho de sede do DNOS, no dia e' hora indi1948, lhe foram delegados peia Porta- cados na 29 ' Condição, quando farão ria n9 915, de 23 de outubro de 1943, entrega à .Comissão de Concorre:ao-ias
do Sr. Ministro da Viação e Obras -de Serviços e Obras, de ora em diPúblicas apreciando d processo ref. ante chamada CGSO, já- reunida dos
Diana --- 13.526-65 aprovou, em sua 'envelopes também ind.cados na meseunião, de 22 de abril de 1965 o pro- ma condição, acompanhados de une
jeto dá Rodovia Federal BR-226, tre- requerimento de inscrição para a
cho Contarno de Teresina, compreen- presente concorrência.
dido entre as estacas ;763 - 9 - 348,
//
Da Apresentação
na extensao total de 22,220 km no Esde . Documentos e Propostas
CONSELHO RODOVIÁRIO
tado do Piauí, conforme consta dos
29 Condição - No dia 7 de junho
desenhos de na. SET - 3-43-64 a
NACIONALSET - 3-61-64 que, autenticados pela de 1965, ' as -15 bofes, as firmas preEDITAL -9 20-65
tendentes
à adjudicação do-Objeto do
assinatura do Presidente do mesmo
Faeó público que o Conselho Rodo- Conselho, ficam depositados no Ar- presente Edital de Concorrência, dedano Nacional, no exercício tios po- quivo Técnico da Divisão de Estudos e verão apresentar à CCSO do DNOS,
deres que, na forma do § 19 do art. 16 Projetos do D.N.E.R.; e eri conse- à Av. Presidente Vargas,- 62. 89 anda Lei ji9 302, de 13 de julho de 1948, qüência, nos têrmos do art. 24 da ci- dar, does envelopes fechadas, com os e
lhe foram _delegados pela 'Portaria nú- tada Lei ri9 302, fica declarada a uti- seguintes sobrescritos:
• No 1 9 - "Envelope n 9 1 - Ao Demero 915, de 23 de outubro de 1948, lidade pública, rara -efeito - de desa- partamento
de .0b.'as de Sado Sr. Ministro da Viação e Obras propriação, da respectiva faixe de do- neamente Nacional
Documentos da firma
nnoj leoast o eusaoptarrmbõ a.laesde iopda, arca. dooejr:
c re fnoird,maaisddaEdn.s-ses
Públicas apreciando o processo ref.
para inscriçao na cone
DNER - 16.2C6-65 aprovou, em sua coei
correnala pública relat-va ao Edital
reunião, de 14-4-65, o projeto -da Ro- iradas de Rodagem em vigor, bem co- número
enfeitorias
e
nela
ola contida
dovia Federal BR-153, trecho Ere- mo a das benfeitorias
No 29 - "Envelope nv 2 . e- Ao Dechim-Estreito, subtrecho -Variante 2-3, que sejam necessárias à execução do paitamento
Nacional de Obeas de saprojeto
compreendido entre as estacas (198
de areia e cascalho, pedreiras neamento -e proposta da firma
PA) = 198 - 466 a_ 1,67 = 481 - 960
. para execução dos serviços de
14,27 = 970 (PA) na extensão to- e aguadas embora fora da faixa de do- que trata á concorrência pública • retal de 5,361 km, no Estado do Rio mínio, que possam -ser utilizadas na lativa ao Edital n9...";
Grande do Sul, conV aio -consta dos realização da mencionada obra.
Em 30 de abril de 1965. - José Pé- •• .39 Conaiçao - São os se:rentes os
desenhos de ns. PEaT - 424-65 a
documentos a serem apresentados no
PEET - 434-65 que, autenticados pe- dro de Escobar, Presidente do Conse- envelope fechado n9 1
la assmatuea. do Presidente do mesmo lho Rodoviário Nacional.
a). Recibo da Caixa Eco:berrem FeConselho, ficam depositados no Arderal ou do Tesouro Necanal, comEDITAL N9 23-65
quivo Técnico da Divisão de Estudos
provando o depósito da eeuçáo de
e Projetos do D.N.E.R. e, em conse- - Faço público que o Conselho Rodo- Cr$ 1.500.000 (Mn -milhão e quinhenqüência, mie térmos do art. 24 da ci- viário Nacional, no exercício dos po- tos mil cruzeiros) 'em moeda corrente
leda ' Lei n9 302, fica declarada a uti-' deres que, nã forma do § 1 9, do art. ou titulas da, dívida pública federal,
:idade pública, para efeito de desa- 16,-da Lei na-302, de 13 de julho de na qual esteja declarado que a caupropriação, da respe •tiva faixa de do, 1948, lhe foram delegados pela Porta- çtlo "se destina à garantia da apremínio estabelecido de conformidade ria n9 915, de 23 de outubro de 1948, eentação de proposta e essinature do
com as Normas par e Projeto das Es- do Sr. Ministro- da Viação e Obras contrato para execução dos serviços",
tradas de Rodagem em vigor, bem co- Públicas apreciando o processo ref. -Objetivada na -concorrência pública
mo a das benfeitorias nela contidas, - DNER - 9.477-65 aprovou, -em sua do Edital n9 74-65, sendo beneficiáque sejam necessárias à execução do Reunião, de 22 de abril de 1965 o pro- rio o Departamento -NaO-onal ele
projeto aprovado e, outrossim, a das jeto da Rodovia Federal BR-468, tre- Obras de .Saneamento
•
jazidas de ;areia e cascalho, pedreiras cho Curitiba-Garuve., subtrecho São .- te Certidões de. quitação eom toe aguadas embora fora da faixa de José dos' Pinhais-Garuva compreendi- dos as impostos devidos, feeereis, esdomínio, que possam ser utilizadas na do entre as estacas 1746 + 6 ee O -. taduais ou municipais, inclusive cer_
realização da mencionada -obra.
48 a- 16,78 = 1796- + 0,50 - 2245, na talão negativa de -quitação cora o imRio de Janeiro, 29 de abril de 1965. extensão total de 9,956 km no Estado pôsto abre a renda, a qual deverá
- José Pedro de Escobar, Presidente do Paraná, conforme consta dos de- ser datada do ano em curso;
do Conselho' Rodoviário: Nacional.
senhos de ris. PEET
e) Certificado a -que se refere o ar193-65 - a PEET
- 199-65 que, autenticados pela as- tigo lv do Decreto n9 50.423, de 8 de
sinatura do Presidente do mesm. Con- abril de 1961;
EDITAL N9 21-65
selho, fcam depositados no Arquivo
a) Certidão relativa ao cumprifaço público que- Cosselho Roao- Técnico da Divisão de Estudos e Proviário Nacional, no exercício dos po- jetos do -D.N.E.R.; e em conseqüên- mento da Consolidação das Leia do
deres que, na forma do § 19 do art. 16 cia, nos termos do art.. 24 da citada Trabalho (Lei dos 24);
e) Certidão de registro da firma
da Lei n9 302, de 13 de julho de 1948, Lei n9 302, fica declarada a -utilidade
lhe foram delegados pela Portaria nú- pública, para efeito de desapropria- e do(s) responsável(veis) técnico(s)
mero 915, de 23 de outubro de 1948, do ção, da. respectiva faixa de domínio no -Conselho Regional de. Engenharia
Senhor Ministro da Viação e Obras estabelecida de conformidade com as e Arquitetura .(CREA);
i) Documentos comprooatórios da
Públicas apreciando o processo ref. Normas para o Projeto das Estradas
capacidade técnica e firamceira da
DNER - 16.207-65 aprovou, em sua de Rodagem em vigor, bem como .a firma,
sendo necessário para partireunião, de 14-4-65, o projeto da Ro- das benfeitorias nela contidas, que se-.
dovia Federal BR-158, trecho Rosário, iam necessárias à execução do projeto cipação na concorrência, que o condo Sul-Itapevi, subtrecho Faxina-Roi aprovado, e, , outrossim, a das jazidas corrente exiba certidão passam por
Maio compreendido entre as estacas de areia - cascalho, pedreiras e agua- órgão federal, estadual ou municipal
de capital de Estado, inclusive de soO = 3043-. 209 +.14,30 = 111 + 2,80, das embora fora tia faixa de domínio; ciedades
de -economia mista provanria extensão total de 4,194 kra, no Es- que possam ser utilizadas na realizado ter executado ou esteja executantado do Rio Grande do Sul, conforme ção da mencionada obra. e
do serviços semelhantes num volume
consta doe desenhos de ais. PEET Em 30 de abril de 1965. - José Pe436-65 a PEET - 442-65 que, autenti- dro de Escobar, Presidente do Conse- de 590.009m3 (quinhentos mil metros
cúbicos);
cados pela assjnatura do Presidente do lho Rodoviário Nacional. .
mesmo Conselho, ficam depositados no
.g) Contrato social atualizado e reArquivo Técnico da Divisão de Estu- OEPARTAMENTO NACIONAL gistrado no Departamento NaclOnal
dos e Projetos do D.N.E.R. e, era
de Indústria e Comércio,- devendo o
conseqüência, nos têrmos do art. 24 DE OBRAS DE SANEAMENTO capital da -firma, nesta data, ser
Igual ou superior a Cr$ 10.000.000
da citada Lei n9 302, fica declarada a
pEPARTAMENTO NACIONAa
utilidade peliaa, para efeito de desa(dez milhões de cruzeiros);
OBRAS DE SANEAMENTO_
propriação, da Yeepectiva faixa de do-h) Certidão a mie se refere o DeEDITAL
N9
74-65
- .
mínio estabelecido, de conformidade
creto-lei n9 2.765, de 9 de novembro
Edital de Concorrência Pública de 1940 (quitação de empregadores
com as N'ormas para o Projeto, das
Estradas de Rodagem em vigor, bem para exeouçao dè serviços de Pros- para com as instituições ele 'seguro
como a das benfeitorias nela contidas, seguimento de Dragagem de Canais, social);
1) Apólices de seguro de Acidentes
que sejam necessárias à execuçao do no 9v Distrito Federal de Obras de
•
projeto aprovado e, outroseim,. a das Saneamento, Estado de Minas Gerais. do Trabalho;'

_

utrIi4ehi

f'

QuiteagA oOna O lanP6a10 §4, ./141atd da liaria e do seu responsava]
tècnico;
a 1) Certificado de reservista e titulo eleitoral do responsável pela i.r.
eu atestado de permanência no
is, quando se. . tratar de estran' eito.
Do • Ixame dos Documentos
e Julgamento das Propostas
. 43 Condigo - A COSO receberá
os envelopes dos interessados e abrirá.
O envelope n9 1, facultando aos . preaentes o • exame da docurnenteça0
eipresentad.a. O envelope n9 2, devi'Umente fechado, será ruaricada pe3os presentes e membros da CCSO.
' • 5a Condição - No dia 8 de junho
de 1aa5, às 14 horas, reunir-se-á nc.
'afamaste a CC80, com a presença aos
.tepresentantes legalmente habilitados das firmas que concorrerem, pala
declarar as que estão Com a docamentaça ° em ordena e imediatamente autorizar a inscrição das mesmas no
abro próprio e restituir o envelope
11 9 2 das que não estiverem em cpndições e, portanto, não possam ser
inscritas.
6" Condição - Entre as duas datas
acima indicadas, receberá a CCSO
qualquer reclamação ou obseraaçao
&Ware 'a documentação apresentada,
para julgamento final.
Conctiçcio Consideados • os
inscritos, passará então 3 CCSO à
Obertura dos envelopes nv 2 dos mesImos, devendo as propostas néles contidas serem apresentadas em quatro
tias, sem emendas, rasuras,
unas ou ressalvas e deverão Declarar
alue o proponente se submete às condições do Edital e . às Especlfic,ações,
constando ainda: preço global, po:
extenso e em algarismos, o prazo era
onesea para terminação dos serviços;
data e assinattira cio proponente.
8 9 Condição - As proponas serão
do modélo anexo às Espac'alcaçaas.
93 Condição - Cada concurrente
presente rubricará as propostas aos
demais, lavrando a 'COSO, a seguir,
uma ata em que serão mencionados
os nomes dos proponentes, com os
respectivos preços, prazos e outras
ocorrências que interessarem ao • jiagamento da licitação, a qual será publicada no Diário Oficial, antes de
qualquer decisão Superior à aoncora
rència.
•
10" Condição - Entre os proponen.
tes julgados idóneos e arlm1tld, -à
licitação, o vencedor será aquèle que
oferecer menor preço, salvo se a comissão julgadora, por motivos tecni•aos, considerar outra proposta como
a mais vantajosa. •
119 Cana/iça° - Nenhuma proposta
será levada em conslderaçao desde
que exceda a importância de
Cr$* 188.700.000 (cento e oitenta e
• oito milhõea e setecentos mil cruzeiros), ou estabeleça para realização
doe serviços um prazo superior a 18
meses, contados a partir da data 'da
Publica ção do contrato no Diário 0/8dai da União.
12a Condição - Não serão aceitas
- az propostas que contenham reduçfto
sabre a mais vantajosa, ou divirjam
dos tèrmos déste Edital, por- menor
" que seja esta divergência, ou, ainda.
que se oponham a qualquer dos P re
de Can--ceitosdRgulamnGr
. tabilidade Palanca. • a
13 9 Condição - O prazo 'no qual o
proponente se propõe a terminar
obras, não será considerado Para a
classificação e não Poderá exceder
o fixado neste , Edital.
149 Condição - No caso d3 absoluta
igualdade entre duas propustas teceb.das, a Cornia.são procederá, por
melo de carta, a nova cancarrência
entre os respectivos autores, a • fim
ce verificar qual a maior redução que
poderá obter sabre o valor das propostas empatadas. Caso haja navo
empate. proceder-se-á nos tarinos dos
ara. 742 e 756 do Regularnento Geral de Contabilidade Pública.

DIÁRIO OFICIA!: "(Seçlto I
3.5% Condiçdo .- A

presente Concor-

rência podeis ser anulada, pca• ordem do lar. Diretor-Geral ciaste Departamento, sem que, por este mo-

Parte
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S. Carlos Gil Monteagudo
9. Ceci Rodrigues Jaber
10. Cid Chrisman Pereira
Eclair Ricarte da Silva
12. Ednéa Figueiredo Ribeiro
13. Edson dos Santos
14; Ernani Nogueira
-1•1
15.- Geraldo Wilson Alves Affotiso
16, Giobert Antonio Newlands
17. Gladstone Silva
18. limar Cavalcanti Rocha
19. Inas Toribio
20: Jaime Renato 'Peres Samuel •
21. urge Bernardes de Mattos
22. urge Rodrigues Barbosa •
23. Jorge Teixeira de Oliveira
24. Jorge Francisco Rodrigues
25. Lacraia de Oliveira
26. Luciá Maria Pai: eira Rego
27, Liada Valle da Cunha
•
28. Luiz Favorito Filho
29. Luiz Pedro Teles da Cruz
30. Maria Lucia Ferreira de Figueiredo
31. Maria Luiza Fontes Magalhães
32. Mario Augusto Goanes da Cruz
33. * Man,. Castellão Tavares
34. Milton Santos Jabur
35. Nadia Pereira Cardoso
36. Nadje Felix da Silva
37.. Nelson da Silva
38. Nelson Remy Gillet
39. Oswaldo Rocha Lemos
10. Paulo Padilha Sergio
41, Pericles Lima Rattes •
12. Ricardo Augusto 11.1arcondes
43. Ricardo Lassa Bastos
44. Roberto Costa Pereira
'45. Roberto Ricardo Dias da Amaral
46. Remido Faria Pinho
47: Rubis Alves de. Araujo
48. Ruy dos Santos Lima
49. Sandra Utchitel
50. Sebastião Francisco Pereira
51. Sergio Eduardo Perca Samuel
52. Sheryla Maria de Paiva
53, Solange Maria de Paiva
54. Suely Pestana de Aguiar
55. Sylo Lucio Batista da Silva
56. Valdir Faria de Moraes
a
57. Vancia Ferreira
58. Yoxio Otsuka
59. •aldoneli Antonio de Oliveira'
60. Zulmira de Oliveira de Souza
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militar; e) diploma de cursa usaversitário oficial ou reconhecido em original,
fotocopia autenticada ou certificado autenticado do instituto onde se diplomou:
f) titulo de, livre-docente; 1j) Imemorial
contendo tudo que se relacione COM a
forisação intelectual e cum as atividades
profissionais e didáticas do interessado,
devidamente_instruido com certidões ori
ginais ou rprocluções autenticadas; h)
100. (cem) exemplares da tese original
e ainda não divulgada que verse assunto
de liyre escolha do candidato, mas pertinente à matéria em concurso. O programa referente à cátedra está à disposição dos Interessados na Secretaria da
Faculdade. Secretaria da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, aos 19 de
março de 1965. - Ormentino dc Souza
Filho, Secretário-Substituto.
(N 9 -23.395 - 5.5.65 - Cr$ 2.142)
Concurso para provimento da Cátedra
n" 9 - Co/Jun.4.So II
De ordem do Diretor, Prof. Dr. Pedro
Njoacyr do Amaral Cruz, faço público
a todos os interessados que, de acCardo
com decisão. do Egr4lo Conselho Universitário que lunciona como Congregação desta l'aculdade, acham-se abertas
na Secretaria desta Escola, A rua Maranhão n 9 88, as inscrições ao concurso
de titulos e provas para provimento efetivo do cargo de professor da cátedra n9
9 - Construção 11, até 19 de março de
1966, das 14,00 às 17,00 horas, todos
os dias Úteis, exceto aos sábados. Nus
termos do artigo 87 dos Estatutos da
Universidade de São Paulo, as provas
serão as seguintes: a) prova de titulas;
á) prova didática; c) defesa de tese.
De acõrdo com o parágrafo único do
artigo supracitado, êste Estabelecimento poderá incluir outras provas. Ao inscrever-se devera o candidato apresentar
requerimento com firma reconhecida e
selado ala forma da lei, dirigido ao Diretor la Faculdade, nu qual indique,
idade, filiação, naturalidade, estado civil
e dou teilio, fazendo-o acompanhar dos
seguintes .documentos: a) provia de ser
brasileiro nato ou naturalizado; titulo de eleitor; c)•ps*ava 'de idoneidade moral; d) prova de quitação com o serviço

tivo, tenham Os atUicorrentes direito
•
a qualquer indenização.
IV - Do Contrato
16' Condição - As condições estabelecidaa no presente Edital fazem
parte do contrato.
17* Condição - Macias ns despeças
necessárias ou inerentes à lavratura
do contrata correrão por conta da
firma vencedora da concorrênc.a.
18! Condição - Não assiste à firma
vencedora da concorrência o direita
de • pleitear qualquer indenização ao
Govérno, pelo fato de não ser homologado o contrato.
19' Condição - Fazem parte integrante dêste Edital as Narmas Gerais para' Empreitadas do DNOS,
aprovadas pela Resolução si9 50-37,
13e 1964, do Conselho Deuberatavo,
nem como as Especificações -para a
presente concorrência que serão fornecidas aos interessados, das 15 às
17 horas, pela CCSO dêste Departamento, onde serão' prestadas quaisquer esclarecimentos.
restataição
20! • Conaktio
caução depositada pelas firmas inscritas será autorizada a partir do ci:a
seguinte à data da pualleacao,
D:ario Oficial, cai contrato de adjudicação e execução dos serviços.• 2l Condiçao A restituição da
caução das firmas nao lnacatas sara
providenciada pelo DNOS a partir'
do dia seguinte à data da concorrência..
22 a Conctiçao - Se dentro de 5
(cinco) dias, contados da data • dorecabimento da notificação, não comparecer o proponente vetleenar 'à
Procuradoria-Geral para asainar • o
ajuste, perderá o. mesmo a favor do
DNOS - Departamento Nacional ae
Obras de Saneamento - a caução
referida na Condição 39 . A juizo ao
Diretor-Geral désté • Departameato,
serão convidados a assinar o cdntrato, suces.slvamente os demais proponentes, na ordem em que tiverem
sido classificados, ficando os meanioa
sujeitos às penalidades previstas paia
o primeiro.
23° Condição - Será julgada Michanca para outro e qualquer aerviço
militar; e) diploma de curso umversitácom o Governo Federal as firmas que
se negarem :a cumprir sua proposta. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO rio oficial ou reconhectuu ortgiaal,
fotocópia autenticada ou certificado au24' Condição - A despesa deccrrente desta Concorrência correrá a FACULDADE DE ARQUITETURA tenticado do Instituto onde se diplomou;
E
URBANISMO
•
1) titulo de livre-docente; g) ano.norial
conta da Verba Fundo Nacional de
Obras de Saneamento. - Clóvis met- Concurso para" provimento da Cátedra contendo tudo que se relacione com a
tre, Presidente Substituto da . Coirasri9. 1 - Cálculo Dijerencial e Integral. formação intelectual e com as atividades
são de Concorrência de Servi ços e
profissionais e didáticas do' interessado,
Geometria Analítica.
Obras.
devidamente instruido comia certidões ori
. De ordem do Diretor, Prof. Dr. Pedro. ginais ou reproduções autenticadas;
h)
Nloacyr
do
Amaral
Cruz,
faço
público
100 (ceia) exemplares da tese originar
MINISTÉRI,0
a todos os interessados que, de acordo e ainda não divulgada que verse • assunDA EDUCAÇÃO
com decisão • do Egrégia; Conselho Uni- to de livre escolha do candidato,
mas
versitário que tunciona como Congre- pertinente à matéria eia concurso. O
• E CULTURA
gação desta Faculdade_, acham-se abertas programa reterente à cátsdra está à disna Secretaria desta Escola, sita à rua posição dos interessados na Secretaria
UNIVERSIDADE DO BRASIL
Maranhão n9 88,• as inscrições ao con- da Faculdade. Secretaria da Faculdade
Faculdade Nacional
curso de titulos- e provas para provi- de Arquitetura e Urbanismo , aos 19 de
de Odontologia
mento eletivo do cargo de professor da março de 1965. - Ckmentino de Souza
CONCURSO DE HABILITAÇÃO cátedra n 9 1 - Cálculo' Diferencial e Filho --H Secretário Substituto.
De ordem do Sr. Diretor, Professor Integral. Geometria Analítica, até 19 de (N9 23.397 - 5.5.65 - Cr$ 2.142)
Abelardo de Britto, e de acanalo com a março de 1966, das 14,00 às 17,00 hohomologação do Conselho Departarnen- ras, todos os dias úteis, exceto aos MMINISTÉRIO
tal, faço público que, de conformidade bados. Nos térmos do artigo 87 dos Escom o Edital publicado no Diário Oficial tatutos da Universidade de São Paulo, DO TR A. B A I4 vo
de 7 de dezembro de 1964, realizou-se as provas serão as seguintes: a) prova
na Faculdade Nacional de Odontologia de títulos; á) prova didática; c) defesa E PREVIDÊNCIA.
o Concurso de Habilitação 'para matri- de tese. De acõrdo com o § único do
SOCIAL
cula no 1 9 ano, tendo sido apurado o artigo supracitado, êste Estabelecimento
poderá
incluir
outras
provas.
Ao
1nsseguinte resultado:
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
216 crever-se deverá o candidat9 apresentar
Candidatos inscritos .
DA PREVIDENCIA SOCIAL
requerimento
com
firma
reconhecida
e
60
Candidatos habilitados .
• 155 selado na forma da . 1e1, dirigido ao DiCandidatos inabilitados .
CONCORRÊNCIA ADMINISretor da Faculdade, no qual indique ida1. Aida Maria Carrijo Moraes
TRATIVA
de, filiação, naturalidade,. estado civil
2. Alvina Marques de Almeida
EDITAL
•
N9 5-65
e domicilio, fazendo-o acompanhar dos
3. Anna Regina da Silva Mello
seguintes documentos: a) prova de ser
4. Antonio Jorge Dabdab
O Presidente da Comissão de Combrasileiro nato ou naturalizado; 19) titu- pras da Delegacia Especial do SAPS
5..Antonio Paulo de Menezes F9
6. Antonio Ribeiro
lo de elear; c) prova de idoneidade mo- em Brasília, faz saber aos interesmados
7. Carlos Eduardo Perissi
ral; d) prova de quitação com o aervie,o que recebera propostas para venda de
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qualquer momento a venda dos me'- a homologação da aquisição que lhe Brasil", para isso, qualquer interessa•
couber.
(o devera fazer ou renovar sua insAutorizo: Agostinho Vilar
to, Delegado Rect ;onal — Etho dá Sil- 3) A firma ou firmas vencedoras crição no SAPS, para o ano em vigênda concorrência que deixar de efetuar (til, ou apresentar no ato da abertura,
va, 'p resid. da CC.
qualquet entrega, ou entregar fora do (5 documentos que a torne em dia
prazo estabelecido, Incorrerá em mul- com o /Isco federal.
8) Ao SAPS se reserva o direito (ie:
ta imposta pelo SAPS.
EDITAL DE poNcoRRATIciA
4) As propostas sómente serão acei- transferir sem aviso prévio a data de
ADMINISTRATIVA N 9 '7-65
tas quando devidamente preenchidas abertura da concorrência, cancela-la
O Présidente da Comissão de Com- em seus preços unitários e , assinadas, ou suspender a qualquer momento.
pras da Delegacia Regional do Ser- levando ' ser entregues ema envelopes 9) Qualquer informação sôbre O imviço de Alimentação da Previdência levidamente lacrados.
presso de alguns dos materiais, serão'
•
Saciai (SAPS), em Brasília, torna 5) Os materiais a serem fornecidos dados no enderèço acima dito, no ho- .
público à praça local e demais, que serão encaminhados ao nosso arma- rário das 9 às 16 horas,
será realizada Concorrência Adminis- zém recebedar, juntamente com a nota Autorizo: Agestinho V.- Neto, Deletrativa para aquisição de materiais fiscal, da qual deverá constar a mas- gado Regional. — Enio deeStiva, Prede expedientes, conforme relação ma especificação contida na proposta. sidente da C. C.
anexa, em sua sede siso à Esplanada • 6) As faturas -equivalentes ao res- A Seção cie Abastecimento do Serdos Ministérios, broco 10, prédio do pectivo pagamento dos materiais a 'viço de Alimentação da Previdência
MTPS, 29 andar, sala 225, esclare- serem fornecidos, serão pagas após a Social (SAPS), Delegacia Regional de
Brasília, torna público aos senhores
cendo que dsverão ser cumpridos os entrega, contados 10 dias úteis.
seguintes tópicos;
'7) 'A data de julgamento das pro- interessados que está recebendo aolla
citação de inscrição para fornecedores
1) amante devem sel. cotados pré- postas para aquisição - dos materiais de Gêneros -Alimentícios, Cereais e
ços para os materiais que realmente adiante especificados, será às 14 horas Produtos em Geral. Material de uso
do dia primeiro e 'útil, após 8 dias
possam ser fornecidos a contento.
clêste e conservação e outros materiais, ao
al) As firmas vencedoras, sómente contados da data de publicação
em Brasília, Distrito Federal,
farão as entregas dos materiais, após -edital no Diário Oficial e "Jornal do SAPS
sendo necessário de acôrdo com a lei,
os seguintes requisitos:
RELAÇAO ANKXA AO EDITAL N 9 7-65
1 — Será preciso requerimento do
nteressado ao Sr. Chefe da Seção de
•
Quantidade Abastecimento, solicitando sua insUnidade
ESPECIFICAÇÃO
crição no SAPS, a tini de que possa
Omar parte de epaalquer concorrência
eu coletas de preços da Autarquia.
•
10.000
fls
2 -- Deverá preencher formulados
•Papel Oficio c/timbre
5.000 •
fls
Papel Oficio s/timbre (continuação)
osnecidos no local da inscrição
15:000
a
fls
a
(bl, 10, 29 andar, sala 225)
Papel Oficio cópia
.'
100
CM.
3 — Bem como apresentação dos
Papei Carbono p/Oficio
100
exa
Papel Carbono p/"Memorandum" .
Cocumentos a saber:
50
cxe.
Papel Carbono duplo 33 x 44
Para as Conesanhias Limitadas
- 2.000
fia
Papel almaço' sipauta
2.000
fia
Papel informação c/pauta
O) quitaçao de im posto para locali2.000
fia
Papel informação s/pauta
zação;
3.000
— fia
Papel Cuchêt p/B., S.
250
b) quitação com o impasto de Inuma
Pasta tipo "GEKA" p/oficio
10
c) quitação com o impasto de conbis •
Ordem de Adiantamento (O. A.)
100
dústrias e Profissões;
bis
N. E. M.
100
sumo (Pat. de Registro);
bis
N. S. M.
10
d) quitação com o implasto de renda;
ilin
Livro para protocolo
. 10
um
Livro p/registro de atas
e) Certidão de cumprimento da Lel
50
bis
0.. T. F
dos 2/3 (Art. 326 da consolidação das
50
bis
M. C. G. A. O.
Leis do Trabalho);
2.000
uma
Ficha Fisica
1) quitação do impôsto sindical —
60
bis
Folha . de Pagamento Empregados e Empregadores;
5.000
um
Envelope de Pagamento
•
50
bis
),ção com as , Instituições de
e)
Receita . e _ Despesa
,Classificação da Rece
20
rolo
t 'galro Social — Decreto-lei n 9 2.705
Barbante .' . .
10
CX9.
1:? 9-11-40 (Instituto 'de AposentadoLapis prêto
• 50
bis
ria).
Inv. de Gêneros Alirn. e outros (conta
bis
90
Inv. de Géneros Alim. e outros
Para as Sociedades Anónimas
20
bis
Inventario de bens patrimoniais
5.000
lima
Capa p/B. S.
a) Quitação com os impostos fe5.000
uma
Capa p/Processo
derais, estaduais ou municipais;
59
urna
Fita p/Már_wina de Escrever
_____ __ _„_.--.....
b) Patente de Registro para o impásto de consumo, ou quando não
Observação:
a esse impôsto, certificado do
Qualquer informação a respeito de modêlos, serão fornecidos no bl. 10 sujeitos
Departamento de Réndas e licenças da
29 andar, sala 225, das 9 às 14 horas diariamente. — Enio da Silva, Presi
Prefeitura;
EDITAL. DE CONCORRENCIA AD- dente da C.C.
MINISTRATIVA N 9 6-65
c) Publicação no órgão oficial das
atas
de
Assembléia
Geral de constiO Presidante da Comissão de Comtuição, instalação e eleição da Direpras da Delegacia Regional do Serviço
toria, devidamente registradas no Dede Alimentação da Previdência' Social
Partamento Naelonal de Indústrias e
(SAPS), em . Brasilia, torna público
Comexclo ou Junta Comercial;
chamando atenção dos senhores interesda Certidão de cumprimenta da Lel
dos 2/3 (art. 362 da Consolidação dar(
sados, que será realizada Concorrencia
Leis de Trabalho)--,Administrativa para venda do que abai'e) quitação do impôsto sind: ai de
xo se especifica. em sua sede, sita ti
DIVULGAÇÃO N!
Empregados e Empregadores;
Esplanada dos Ministérios, bl. 10, prédio
1) quitaçao com as - •ições de
do MTPS, 29 andar sala 225, a data de
S.' edição'
aasguros Sociais — Decreto-lei n9 2,705
Julgamento das propostas, para venda
de 9-11-40 (Instituto de Aposentadode resíduos, será às 14 horas, do dia
ria);
primeiro e útil, após 8 dias contados .da
g) Autorização para funcionar no
data de publicação clêste edital em JorBrasil, quando se tratar de Sociedade
nal de Brasília. rnistrangeira.
a) restos de comida;
A VENDA t
Outrossim. corhunicamas que, ai Cer•b) restos de carnes (=chibas e apa*Meado do Departamento Federal de
."endas
:
Av.
Rodriguez
AliveS,
1
ras);
compras do Ministério da Fazenda,
CaçÃo
c) resíduos de aegetais.
substitui todos os documentos, acima
-elacionados, da letra "A" a "O"
Agincia 1 Ministério da Fazenda
Os restos, serão retirados diariamette
tanto para Companhias Limitadas,
pelo vencedor em carro próprio, no Rescomo para Sociedades Anônimas: O
taurante Gregário da Universidade em
Ateid;se a pedidos pdo Serviço de ReentisSleo Poetai
horário de recebimento será das 12 às
Brasília, pago contra entrega.
IS horas diariamente.
O prazo para retirada dos mesmos,
Brasília, 14 de abril de 1965. —
será indeterminado, cabendo ao SAPS
,Tanered,o • França Alces da Costa,
transferir sem aviso prévio a data de
PRECO DESTE NÚMERO Cr$ 10
IChefe da S.ab.
julgamento das propostas ou suspender

LIaleriais usados, ral:riate
(los, eia .sua sede, :s :to no bloco 10,
1\1:t PS, r andar, sala • 225 em Br:;si
lia -- D14 ., dzv.enclo ser cumprido os seguintes tópicos:
ai Os materiais acham-se a dispus:10,•
dos interessados, para qualquer verifica•
ção, - no Anexo pois, oo lado, do Palace
1-lotei;
44 Será considerado o maior preço
por urutau, ou total._vara compra. dos
mesmos;
c) U vencedor se responsabilizará
• pela retirada dos materiais, logo 'após c,
julgamento das propostas, ocasião em
que oeverà efetuar o pagamento corres. pandente,. à fesouraria do SAPS;
I ): No caso -de somente comparecer
UM proponente, e êsse só apresentar preço ' para cumpra de um material especai •
cado, será transferida a data de julgamento p/ venda tios mesmos, convidando
.por carta, a outros interessados,
.
do o licitante presente na mesma;
e)- a proposta deverá ser endereçada
à 'Comissão de Compras do SAPS; com
preço unitário e a lubal, trazendo lambem. o número da Concorrência. U en•
velope deve ser devidamente lacrado;
1) O SAPS se reserva 'o direito de:
fransterir.sern aviso prévio a data de
julgamento para venda dos materiais ou
suspender a qualquer momento a venda
dos mesmos;
•
g) a data de julgameato das propostas para venda dos materiais, será os
14 (quatorze) horas, do dia primeiro e
util, após 5 dias contados da data da
públicaçãci déste Edital no Diário Oficial, no Endereço acima dito.
Espeezticaçães
5 Pneus 1.100X20; 6 Pneus 900X20;
9 Pneus 760X700; 3 Pneus 715X15; : 1
Pneu 650X670; 3 Pneus 600X15; 10
Pneus 650X16; 14 Pneus 8X25X20;
450 Latas vazias p118 kg; 70 Latas vátias p/10 kg; 130 Litros vazios; 1700
garrafas e 3.250 garrafas vazias 'de 3/4.
Quaisquer informações e esclarecimentos, referentes à • Concorrência de que
trata êste Edital, poderão ser obtidos
no -Armazém Distribuidor da Delegacia,
sito no Anexo Dois ao lado do Brasília
Palace ,Hotel, 'ou com o Secretário da
Comissão de Compras, das 9 às 1( horas
diariamente, no bl. 10. 2 9 andar .sala
225 em Brasília. Autorizo; Agostinho
Vi/ar Neta, Delegado Regional. — Enio
da Silva, Presidente da CC.

009. —

•

FEDER-A-I DE RECURSOS

•

REGIMENTO INTERNO

Pieço: Cr$ 30

